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APRESENTAÇÃO
É com grande satisfação que apresentamos o v. 24, n. 47, jan./jun.2022 da Revista
Jurídica Unigran.
Os artigos que compõem este número pretendem contribuir para o avanço e o
debate em torno de questões emergentes do Direito, constantemente provocado a dar
respostas justas às demandas que emergem do cotidiano das relações sociais, políticas
e econômicas, principalmente neste momento de crise geopolítico-econômica-sanitária
em que as conquistas civilizatórias do último século estão sendo colocados em xeque.
Comodities como gás, energia, água, grãos são usados como armas na recente guerra
a que se viu envolvida, novamente, a Europa, cujos efeitos, globalizados, atingem
fortemente os mais vulneráveis. Os direitos fundamentais historicamente construídos,
nas suas diferentes dimensões, precisam e devem ser reafirmados, notadamente o direito
fundamental à paz. A escassez deste bem fundamental à Humanidade – a paz – projetase para este século, assim como a escassez dos direitos fundamentais à saúde, física e
psicológica, à educação, à moradia, afetados pelas questões sanitárias provocadas pela
pandemia Covid19, ainda persistente.
Direito-Estado e Sociedade, linha editorial da Revista Jurídica Unigran, reencontra
nos textos submetidos à avaliação por pares, reflexões que avançam em proposições,
debates, revisões e contribuem para a construção de referenciais teórico-práticos nos
diversos campos da Ciência do Direito.
Assim é a abordagem proposta por Wanderlei José dos Reis, no texto “Política
judiciária nacional de tratamento adequado de conflitos: o papel do CEJUSC como
tribunal multiportas”. O autor reflete sobre a criação do CEJUSC, unidade jurisdicional
de primeiro grau, visto como o principal protagonista do atendimento aos ditames
constitucionais de acesso à justiça, da dignidade da pessoa humana e da supremacia do
interesse público por representar, como Tribunal Multiportas, a porta de entrada ao
sistema autocompositivo nacional, em especial na fase pré-processual. Destaca, à luz dos
direitos humanos, a importância dos métodos consensuais de resolução de conflitos e a
necessidade de uma mudança de paradigma da cultura do litígio para a cultura da paz,
direito fundamental de quinta dimensão, conformado por Paulo Bonavides, que deve ser
cultivada, em todas as instâncias, por meio de pautas afirmativas.
O problema do livre convencimento motivado é objeto de reflexão de Cassio
Benvenutti de Castro. O autor pontua que a valoração da prova é uma atividade racional e
tendencialmente objetiva e destaca, no estudo, as implicações do constitucionalismo e do
projeto de justiça civil que elaboram a ressignificação de conceitos e funções do direito
probatório, em especial, no contexto de justificação do raciocínio (contexto da valoração
da prova) em face da hermenêutica atual.
Revista Jurídica UNIGRAN. Dourados, MS | v. 24 | n. 47 | Jan./Jun. 2022
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O direito à prova como direito fundamental e uma dimensão à garantia ao devido
processo legal sob a perspectiva substancial no âmbito do Processo do Trabalho é
retomado por Francisco das C. Lima Filho, no texto “A natureza fundamental do direito
à prova no âmbito do Processo do Trabalho”, trazendo contribuições teórico-práticas e
novos estudos sobre o tema.
Decisões jurídicas têm implicações diretas no mundo fático e são temas relevantes
para a Análise Econômica do Direito. É nesse contexto que Allan Thiago Barbosa Arakaki
e Maria de Fátima Ribeiro situam e problematizam o princípio in dubio pro societate.
Buscam verificar a aplicabilidade ou não deste princípio dentro da lógica processual
penal, à luz da Análise Econômica do Direito, mais especificamente quando da oferta
da peça inicial acusatória e do fim da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri
(pronúncia).
A justiça de transição é o tema de Najara Inacio Guaycuru Gonçalves, percebido
como necessário à satisfação do direito ao desenvolvimento, bem como à realização da
agenda 2030 da ONU, mais especificamente, o objetivo de desenvolvimento sustentável
16, qual seja, o de “Paz, Justiça e Instituições Eficazes”. Assinala que processos de justiça
de transição, principalmente os ligados à memória e à verdade, são essenciais à realização
do Direito e ao exercício consciente da liberdade de escolha democrática dos cidadãos.
Edson da Graça Francisco Macuácua, no texto “A (in)eficácia da tutela dos direitos
fundamentais pela jurisdição constitucional em Moçambique” reflete sobre a tutela dos
direitos fundamentais pela jurisdição constitucional, assinalando que não basta um
catálogo de direitos fundamentais, mas que é essencial a existência de mecanismos de
tutela efetiva para a sua materialização.
O direito fundamental de primeira dimensão – a liberdade – é o objeto de estudo
de Hidemberg Alves da Frota. Analisando os marcos constitucionais da liberdade de
religião nas Constituições Brasileiras, o autor resgata o processo histórico de construção
gradual das balizas constitucionais da liberdade religiosa, considerando os avanços e
retrocessos do Direito Constitucional Positivo.
O sistema financeiro brasileiro, a ordem orçamentária, a participação popular nas
decisões das atividades de gestão financeira, são objeto de estudo de Luiz Fernando
Vescovi e Lara de Souza Grobe expressos no artigo “Os instrumentos de orçamento
público e a participação cidadã nas decisões da gestão financeira do Brasil”.
Evellyn Raiane da Silva Souza e Karine Cordazzo, no artigo “Mulher em cárcere:
transgressões das disposições representativas à classe materna e a posição dos tribunais
superiores” expõem o grave problema do encarceramento de mulheres mães e os
impactos na formação inicial das crianças.
Estas contribuições, de autores vinculados a programas de pós-graduação de
diferentes regiões do país e/ou do exterior evidenciam a importância e o reconhecimento
da Revista Jurídica Unigran como repositório de artigos acadêmicos e de excelência. Este
14
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reconhecimento decorre, em especial, da contribuição essencial dos avaliadores “ad hoc”
que de forma desprendida e diligente disponibilizam e dedicam parcela significativa de
seu tempo na leitura atenta dos artigos e na construção dos pareceres, constituindo-se
o suporte indispensável à regular publicação da Revista. Aos avaliadores ad hoc e aos
membros do Conselho Editorial o nosso agradecimento.
Finalmente, o convite a uma boa leitura.
Helder Baruffi – Editor
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POLÍTICA JUDICIÁRIA NACIONAL DE
TRATAMENTO ADEQUADO DE CONFLITOS:
O PAPEL DO CEJUSC COMO TRIBUNAL
MULTIPORTAS
National Judicial Policy for the Adequate Treatment
of Conflicts: the Role of CEJUSC as a Multi-Door
Court
Wanderlei José dos Reis1
RESUMO
O artigo aborda a criação do CEJUSC, unidade jurisdicional de primeiro grau, criada em 2010,
visto como o principal protagonista do atendimento
aos ditames constitucionais de acesso à justiça, da
dignidade da pessoa humana e da supremacia do interesse público por representar, como Tribunal Multiportas, a porta de entrada ao sistema autocompositivo nacional, em especial na fase pré-processual.
Destaca, à luz dos direitos humanos, a importância
dos métodos consensuais de resolução de conflitos
e a necessidade de uma mudança de paradigma da
cultura do litígio para a cultura da paz, que deve ser
cultivada, em todas as instâncias, por meio de pautas
afirmativas.
Palavras-chave: Direitos fundamentais,
serviço judiciário, CEJUSC, pacificação social, razoável duração do processo, métodos autocompositivos, acesso à ordem jurídica justa.

ABSTRACT
The Brazilian Judiciary, through Resolution
n.º 125/2010-CNJ, instituted the National Judicial
Policy for the Adequate Treatment of Conflicts of
Interest, an unprecedented public policy aimed at
improving the services provided, disseminating the
culture of social pacification - in contrast to to the
culture of litigation -, with the Judicial Center for
Conflict Resolution and Citizenship (CEJUSC) as
the main protagonist in meeting the constitutional
dictates of access to justice, the reasonable duration
of the process, the dignity of the human person and
the supremacy of the public interest.
Keywords: Fundamental rights, judicial
service, CEJUSC, social pacification, reasonable
duration of the process, autocompositional methods,
access to a fair legal order.

Sumário: 1. Considerações iniciais. 2. Análise do tema. 2.1 A mudança de perfil
do magistrado atual. 2.2 A pacificação social como mote da atuação do judiciário. 2.3
CEJUSC: a mais nova unidade jurisdicional do país e o tribunal multiportas. 2.4 A
experiência do Estado de Mato Grosso com os CEJUSCS. 2.5 Os pilares de atribuições do
CEJUSC: cidadania, pré-processual e processual. 2.6 Visão gerencial do CEJUSC: algumas
1
Wanderlei José dos Reis: Pós-doutor e doutor em Direito. Mestre em Direito Constitucional. Doutorando em
Ciências Jurídico-políticas pela Universidade de Lisboa. Graduado em Direito e em Ciências e Matemática (ênfase em
informática). MBA em Poder Judiciário pela FGV Rio. Escritor. Autor de inúmeras obras e artigos jurídicos publicados
em revistas especializadas no Brasil e Europa. Membro da Academia Mato-grossense de Letras (AML) e da Academia
Mato-grossense de Magistrados (AMA). Ex-delegado de polícia e ex-militar de carreira do Exército. Juiz de direito e juiz
eleitoral em MT. Juiz coordenador do CEJUSC de Rondonópolis/MT, e-mail: wanderlei.jose@terra.com.br.
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considerações. 3. Considerações finais. 4. Referências.
Summary: 1. Initial considerations. 2. Analysis of the theme. 2.1 The change of profile of the
current magistrate; 2.2 Social pacification as the headline of the judiciary’s action; 2.3 CEJUSC: the
country’s newest judicial unit and the multi-door court; 2.4 The experience of the State of Mato Grosso
with CEJUSCS; 2.5 The pillars of CEJUSC’s attributions: citizenship, pre-procedural and procedural;
2.6 CEJUSC’s management vision: some considerations. 3. Final considerations. 4. References.
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses,
tendente a assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à sua
natureza e peculiaridade (art. 1º, da Resolução n.º 125/2010 do Conselho Nacional de
Justiça), consagra, de forma revolucionária e paradigmática, uma política pública instituída
pelo Poder Judiciário nacional na busca por uma profícua expansão dos serviços prestados,
de maneira a conter, na sociedade atual, a crescente escala de conflitos, disseminando a
cultura da pacificação social – em contraposição à cultura do litígio –, a boa qualidade dos
serviços, através de mecanismos adequados que não se resumem ao processo judicial, sendo
o CEJUSC, a mais nova unidade jurisdicional de primeiro grau do país criada em 2010, o
principal protagonista do atendimento aos ditames constitucionais de acesso à justiça, da
dignidade da pessoa humana e da supremacia do interesse público por representar, como
Tribunal Multiportas, a porta de entrada ao sistema autocompositivo nacional, em especial
na fase pré-processual.
2. ANÁLISE DO TEMA
2.1 A mudança de perfil do magistrado atual
A Resolução n.º 125, do Conselho Nacional de Justiça, editada em 29 de novembro
de 2010, consolidou uma série de experiências de vários Estados e tribunais brasileiros
ao longo dos anos, mais tarde constituindo o que Ada Pellegrini Grinover denomina de
“Minissistema dos Métodos Consensuais de Solução de Conflitos”, constituído pela Lei
n.º 13.105/2015 (Código de Processo Civil), pela Lei n.º 13.140/2015 (Lei de Mediação)
e pela Resolução CNJ n.º 125/20102 – que foi perfeitamente recepcionada pelo Código
de Processo Civil e pela Lei de Mediação –, representando uma significativa e importante
2
LAGASTRA, Valéria Ferioli. A gestão do CEJUSC como tribunal multiportas: política judiciária nacional de
tratamento adequado dos conflitos de interesses (Resolução CNJ n. 125/2010) e o excesso de judicialização. Unidade I.
ENFAM, 2021, p. 18.
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ampliação do acesso à justiça aos cidadãos.
Trata-se de um novo momento e de enormes transformações que não se resumem
a inovações legislativas (salutares), mas, sobretudo, a uma mudança de paradigma em
paralelo com a antiga ordem processual de 1973, haja vista que o perfil do magistrado do
século XX estava ligado intimamente ao modelo de Estado, que mais parecia trazer um
choque entre os interesses do cidadão e o que o Estado era capaz de executar.3
Naquela época, podemos verificar facilmente que o juiz não estava vinculado
aos fenômenos sociais, econômicos e políticos, sendo-lhe quase imposta uma conduta
obrigatória de cumprimento de prazos, por exemplo, inserido num modelo de sistema de
organização social piramidal defendido por Kelsen.4
O juiz do século XXI, doutro lado, adepto do direito pós-moderno, busca
solucionar o retardamento da entrega jurisdicional, dedicando-se cada vez mais ao
conhecimento multidisciplinar, justamente para melhor resolver os conflitos sociais,
obtendo conhecimento diversificado do saber jurídico tradicional.5
O magistrado atual deve adequar o direito às novas e constantes mudanças da
realidade social e buscar soluções justas para os conflitos, sempre observando os princípios
constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da razoabilidade.6
Um exemplo recente disso é a Resolução n.º 423/2021 do Conselho Nacional
de Justiça, que reconheceu a crescente interdisciplinaridade exigida dos magistrados na
atuação jurisdicional, alterando a Resolução n.º 75/2009-CNJ, diante das transformações
tecnológicas do Poder Judiciário, bem como das diretrizes curriculares nacionais da
graduação em direito, contendo, em especial, as formas consensuais de solução de
conflitos, que buscam aproximar o jurisdicionado e fazer com que o processo chegue ao
seu fim colimado, indo além do ingresso formal aos órgãos judiciários, implicando o acesso
à ordem jurídica justa.
A verdade é que o juiz passou a ser um gestor, que, de forma engajada e com uma
visão gerencial, administra e gere uma política totalmente diversa de sua formação outrora
tradicional, deixando a cultura da guerra, abordando agora métodos não adversariais da
cultura da paz.
A prática tem mostrado que o magistrado atua de forma ética quando o faz atendendo
aos objetivos do Estado brasileiro e, em especial, garantindo os direitos fundamentais dos
envolvidos, como o do pleno acesso à ordem jurídica justa, à razoável duração do processo
3 DELGADO, José Augusto. A revitalização da magistratura: o juiz do século XX. p. 35. Disponível em: <https://
www.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/informativo/article/view/322/285>. Acesso em: 17 mai. 2022.
4 Ibidem, p. 41.
5 Ibidem, p. 42.
6 PISKE, Oriana. A função social da magistratura na contemporaneidade. Revista CEJ, Brasília, Ano XIV, n.º 49, pp.
42-50.
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e à segurança jurídica, exigindo muito mais do que a prolação de uma sentença – que põe
termo ao processo –, natural dos mecanismos adjudicatórios.
2.2 A pacificação social como mote da atuação do judiciário
Proporcionar resposta rápida aos anseios dos cidadãos e aos seus direitos, atualmente
prejudicados pelo excesso de judicialização – e, por consequência, de processos, a gerar
morosidade judicial –, impõe ao magistrado a adoção das melhores soluções que atendam
aos interesses dos envolvidos, bem como a pacificação social e o favorecimento das
transformações pessoais e sociais.
A comunicação não violenta demonstra que muitas portas podem ser mais adequadas
do que a tradicional porta do julgamento pelo Poder Judiciário e ainda dentro do sistema
judiciário é possível perceber novos métodos consensuais, não adversariais com resultados
mais satisfatórios para as partes. A mediação, a conciliação, as práticas restaurativas, entre
outras formas de abordagem, podem auxiliar o próprio sistema judiciário a encontrar a
estabilidade, a efetividade tão perseguida por várias gerações.7
A pacificação social, dentro desse contexto, é atingida quando se reúnem todos os
métodos de solução de conflitos, exigindo do magistrado contemporâneo, ético e humano,
um verdadeiro diagnóstico do conflito de interesses instaurado entre as partes, para que
possa eleger o método adequado de tratamento, incluindo a resolução autocompositiva, a
exemplo da conciliação e da mediação, instrumentos aptos a atingirem controvérsia social
e, portanto, capazes de solucionar o conflito8 – repito, solucionar o conflito, não apenas
pôr fim ao processo.
Mas além de garantir que as pessoas ingressem no Judiciário, com a observância do
amplo acesso jurisdicional previsto na Constituição Federal (art. 5º, inciso XXXV, CF), é
necessário permitir que elas consigam sair o mais rápido possível com a questão pacificada
(duração razoável do processo, direito fundamental previsto no art. 5º, inciso LXXVIII,
CF), ou, melhor ainda, se fosse possível, que nem ingressassem, por conseguirem solucionar
suas controvérsias através dos métodos consensuais de solução de conflitos.
Aliás, a ampliação do conceito de acesso à justiça indica que o Judiciário não é a
única instituição responsável por tratar conflitos, existindo outros órgãos extrajudiciais
de solução de controvérsias, como as câmaras de arbitragem, além das câmaras privadas
de conciliação e mediação, estas cadastradas e fiscalizadas pelos Tribunais de Justiça dos
7
BACELLAR, Roberto Portugal. Políticas de mediação e conciliação: o magistrado na cultura da paz: quem sou eu?
qual o meu papel?. Unidade IV. ENFAM, 2021, pp. 16-17.
8
LAGASTRA, Valéria Ferioli. A gestão do CEJUSC como tribunal multiportas: política judiciária nacional de
tratamento adequado dos conflitos de interesses (Resolução CNJ n. 125/2010) e o excesso de judicialização. Unidade I.
ENFAM, 2021, p. 9.
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Estados.
Há até mesmo quem defenda que a mediação deve ser incentivada e aplicada em
outras instituições públicas, como forma de extrair o conflito da arena judicial. A propósito,
no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já existe iniciativa para
capacitação de conselheiros tutelares (e de todos os atores encarregados pelo cumprimento
dos direitos da criança e do adolescente) sobre as técnicas de mediação, tudo como forma
de apaziguar os conflitos fora do tribunal9, escancarando ainda mais o conceito do Tribunal
Multiportas.
Os círculos de construção de paz e de resolução de conflitos, de iniciativa do Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso, também são um bom exemplo de que a pacificação
social não está adstrita ao processo judicial, àquela sequência de atos concatenados para
se chegar a um fim esperado. Em sua grande maioria, os círculos são realizados no
ambiente escolar, visando ao melhoramento da consciência individual e social dos alunos e
profissionais da instituição, restituindo a eles a capacidade de compreensão, comunicação
e de resolução de problemas relacionados àquele ambiente, podendo, inclusive, fazer parte
do plano pedagógico.
Nota-se, assim, que em todos os âmbitos, estamos numa fase de transição da “cultura
da sentença” para a “cultura da pacificação”, conforme dicção de Kazuo Watanabe.10
Deveras, vê-se claramente que estamos lidando com duas vertentes distintas, que,
porém, se comunicam: tratamento do conflito de interesses antes e depois de ser levado
ao conhecimento da autoridade judiciária, este, é claro, por intermédio de um processo
judicial.
Entretanto, o que se lamenta – e que precisa ser superado – é que a política da
solução amigável dos conflitos (métodos autocompositivos) é ainda pouco acolhida no
Brasil porque não é conhecida suficientemente no meio acadêmico e até pelos operadores
do direito e porque enfrenta algumas resistências culturais.
Desse modo, chama a atenção que essa situação ainda persiste desde as faculdades
de direito, que ainda pouco enfatizam os métodos consensuais de solução de conflitos,
a despeito da existência da Portaria n.º 1.351/2018 do MEC, que instituiu nova diretriz
curricular nacional do curso de graduação em direito e passou a obrigar a exploração desses
meios e o desenvolvimento da cultura do diálogo.
Com isso, foi preciso que o Catálogo Processual pátrio fosse modificado para
9 Notícia veiculada no portal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Disponível em: <https://www.
tjdft.jus.br/informacoes/infancia-e-juventude/noticias-e-destaques/2017/maio/tjdft-promove-workshop-de-mediacaoa-conselheiros-tutelares-do-df>. Acesso em: 17 mai. 2022.
10
LAGASTRA, Valéria Ferioli. A gestão do CEJUSC como tribunal multiportas: política judiciária nacional de
tratamento adequado dos conflitos de interesses (Resolução CNJ n. 125/2010) e o excesso de judicialização. Unidade I.
ENFAM, 2021, p. 10.
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que uma “pincelada” no tema fosse dada no plano normativo. Embora, é bem verdade
que ainda existem poucas doutrinas a respeito da temática porquanto, para alguns, ela se
revelaria pouco atraente no plano financeiro, dado ao fato de um (pré)conceito de que pelo
“pouco retorno financeiro” que proporcionaria, não valeria a pena sua exploração, difusão
ou, até mesmo, defesa.
No âmbito da advocacia – com algumas exceções, é claro –, muitas vezes, a rijeza
aos métodos consensuais nos parece vaga, na medida em que o próprio Estatuto da
Advocacia (Lei n.º 8.906/94) prevê que o acordo feito pelo cliente do advogado e a parte
contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os
convencionados, quer os concedidos por sentença (art. 24, §4º).
Percebe-se, então, que no âmbito dos tribunais essa política não tem encontrado ainda
a guarida apropriada. Isso muito se deve ao excesso de serviço e ao número insuficiente de
magistrados e servidores no aparato judiciário, de maneira que a designação e a realização
de audiências, na visão de alguns, se revelaria tarefa excessivamente dispendiosa e pouco
producente, se contrapondo aos princípios da eficiência e celeridade – panos de fundo da
atuação de qualquer juízo –, pela expedição de atos que seriam inócuos. Na prática, alguns
magistrados estariam deixando de designar audiências no momento processual determinado
pela legislação processual – apesar do caráter cogente do enunciado normativo do art. 334
do Código de Processo Civil –, optando por buscar a conciliação e a mediação em outro
momento oportuno, desde que ficasse demonstrada a manifestação de vontade das partes
nesse sentido.
Nem se olvide igualmente da premente necessidade de diálogo e cooperação entre
os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário entre si, bem como entre estes e entidades
como Defensoria, Ministério Público, Procuradorias, Procons e também com empresas e
entidades privadas, obviamente por que a ampliação do conceito de acesso à justiça indica
que o Judiciário não é a única instituição responsável por tratar conflitos e controvérsias.
Com efeito, a autocomposição, se manejada adequadamente, é capaz de proporcionar
maiores ganhos, satisfazendo interesses individuais e sociais ao mesmo tempo, combatendo
o excesso de judicialização e potencializando a celeridade e a eficiência processuais.
Ora, não se pode olvidar que a sentença adjudicatória, em substituição à vontade das
partes, por vezes, é vista com maior prestígio pelos advogados e partes do que as sentenças
homologatórias, pois esses atores do processo são naturalmente movidos pelo espírito de
competição – e não o de cooperação – ainda enraizado no seio da nossa sociedade, que
cultiva a ideia de que os mais qualificados ganham mais, em detrimento dos mecanismos
de autocomposição.
Não obstante, cada sentença homologatória obtida em procedimento pré-processual
ou mesmo numa ação já em curso representa um processo a menos no Poder Judiciário e
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um conflito de interesses pacificado no seio social, já que as partes construíram a própria
solução para a querela. Daí Kazuo Watanabe defender que “a pacificação social apenas
é atingida quando se utilizam os métodos consensuais de solução de conflitos, como a
conciliação e a mediação, pois estes atingem a controvérsia social e, portanto, são capazes
de solucionar o conflito de forma definitiva”11.
Nesse sentido, se o juiz do processo vislumbrar a possibilidade de composição
deve estimulá-la, lançando mão dos programas e técnicas desenvolvidos a auxiliar a
autocomposição, gerindo eficazmente o sistema de justiça.
É inegável, portanto, que a eticidade da atuação do magistrado e os métodos
consensuais de solução de conflitos estão – e devem estar – intimamente entrelaçados, pois
o respeito aos princípios fundamentais alhures mencionados pressupõe a busca incessante
pela pacificação dos conflitos com o emprego de todas as ferramentas disponíveis, aqui
incluída a autocomposição.
Obviamente que, acaso não seja possível o envio do feito para as vias da solução
autocompositiva, cumpre ao magistrado promover uma solução adjudicatória, de natureza
coercitiva, diante do conflito de interesses instaurado, tudo como forma de proteção dos
direitos fundamentais, em especial o acesso à justiça, observando os ditames da Constituição
e da legislação processual civil.
Dito isso, não se pode perder de vista que os métodos consensuais de resolução de
conflitos são responsáveis por uma considerável parcela de processos judiciais solucionados
ou evitados, sendo que a conciliação e a mediação são instrumentos efetivos de pacificação
social.
Prova dessa eficiência está refletida no relatório da Justiça em Números, divulgado
pelo Conselho Nacional de Justiça. Os indicativos demonstram que em 2020, 2.426.027
(dois milhões quatrocentos e vinte e seis mil e vinte e sete) sentenças homologatórias de
acordos foram proferidas pelos juízes e juízas no Brasil, ou 9,9% (nove vírgula nove) dos
casos solucionados por meio da conciliação. Considerando apenas a fase de conhecimento,
a taxa sobe para 15,8% (quinze vírgula oito por cento).12
O relatório do CNJ, revelando ainda mais a importância dos métodos
autocompositivos, apontou que, em média, o tempo de tramitação dos processos de
conhecimento no âmbito dos Tribunais Estaduais, no primeiro grau de jurisdição, é de 3
(três) anos e 4 (quatro) meses, enquanto que o processo de execução demora 7 (sete) anos e
2 (dois) meses, lembrando que esse tempo de tramitação dos processos é apresentado com
base em três indicadores: o tempo médio entre a data do início do processo até a sentença,
11
Ibidem, p. 9.
12 CNJ. Justiça em números: relatório da justiça em números 2021. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wpcontent/uploads/2021/09/justica-em-numeros-sumario-executivo.pdf.>. Acesso: 20 abr. 2022.
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o tempo médio entre a data do início do processo até o primeiro movimento de baixa e a
duração média dos processos que ainda estavam pendentes em 31.12.2020.13
Outro dado de relevo e confirmando tendência de alta dos últimos anos, observouse que a Justiça Estadual encerrou o ano de 2020 com 1.382 Centros Judiciários de Solução
de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs) instalados em todo o país. Em 2019, eram 1.284
unidades.14
Essa disseminação da mediação e da conciliação, através da instalação de novos
Centros, promove o reforço da cultura de paz por meio do estímulo ao diálogo e à solução
consensual das disputas – fatores extremamente benéficos para a pacificação social, como
um todo, em suas diversas vertentes.
Nota-se, da mesma forma, que o processo autocompositivo tem forte compromisso
com o interesse público, na medida em que toda sociedade é beneficiada com o
desafogamento do Poder Judiciário.
Ademais, “a cultura de paz é integrada por valores, atitudes e comportamentos que
refletem e inspiram a interação social e a partilha baseada nos princípios de liberdade,
justiça, democracia, direitos humanos, tolerância e solidariedade”15, ou seja, “a substituição
gradual da mentalidade contenciosa por olhares que contemplam meios extrajudiciais
passa, decididamente, pela vivência de experiências proveitosas. Oportunidades existem:
diversas iniciativas vêm sendo engendradas no país para que desenlaces produtivos tenham
lugar a partir da construção de consensos”16.
Das ferramentas eleitas pela Resolução n.º 125/2010, do CNJ, como forma eficaz
e especial para o tratamento dos conflitos estão a mediação e a conciliação. Permitir que o
jurisdicionado participe e tente resolver o impasse de modo cooperativo com o adversário
é o que exatamente se espera de todo mecanismo da Justiça, em observância ao princípio
da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, CF), fundamentando toda boa atuação
ética do magistrado no exercício da jurisdição.
Portanto, a mediação é um processo capaz de levar os interessados a construírem
suas próprias decisões, a partir do reconhecimento de seus reais interesses e sentimentos,
por meio de técnicas usadas por um mediador, para que o desfecho também alcance a
preservação dos relacionamentos. A conciliação, por sua vez, é uma técnica de resolução
de conflitos na qual uma terceira pessoa, denominado conciliador, auxilia as partes na
13 Idem.
14 Idem.
15 TARTUCE, Fernanda. Mediação de Conflitos: Proposta de emenda constitucional e tentativas consensuais prévias
à jurisdição. Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil, Ed. 82, fev. 2018, pp. 5-21. Disponível em: <http://www.
fernandatartuce.com.br/wp-content/uploads/2019/06/Mediacao-CF-e-tentativas-previas-jurisdicao-Fernanda-Tartuce.
pdf>. Acesso em: 16 abr. 2022.
16 Idem.
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busca por um acordo de vontades (já que as suas são opostas ou entram em colisão), sendo
a ele permitido manifestar sua opinião sobre qual seria a solução mais justa, observando, é
claro, os princípios de imparcialidade e da decisão informada.
2.3 CEJUSC: a mais nova unidade jurisdicional do país e o tribunal multiportas
A história dos métodos autocompositivos e do próprio CEJUSC precedem a atual
ordem já que, muito antes mesmo da primeira vinda de Jesus Cristo, Abraão fez um acordo
com o sacerdote Abimeleque, consoante ao livro de Gênesis, capítulo 21.17
Após se fazer carne, Jesus, conforme nos conta o evangelho de Mateus, no capítulo
5, versículo 25, pregava: “Entre em acordo depressa com seu adversário, enquanto estás
com ele a caminho do tribunal, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao
guarda, e te levem à prisão”18.
Da mesma maneira, há também fontes, como nas Ordenações Filipinas (Livro III,
Título XX, §1º)19, determinando que o juiz, no começo da demanda, deveria aconselhar as
partes a fazerem autocomposição.
Com isso, ao longo da história contemporânea é possível perceber diversos
movimentos, nos quais as técnicas de mediação e conciliação são utilizadas como meio
de pacificar os conflitos, dando ênfase principalmente ao direito norte-americano, no
surgimento do movimento de acesso à justiça, na França, e, no Brasil, com o nascimento
da Carta Imperial de 1824.20
Ainda, em meados da década de 70, nos Estados Unidos, surgiu o movimento de
acesso à justiça e, durante esse período, a população clamava por mudanças no sistema.
Tal movimento culminou e influenciou de forma mais significativa a mediação como meio
de solução das disputas, de maneira que tais técnicas auxiliassem no progresso das relações
sociais entrelaçadas, facilitando o acesso à justiça, tornando mais fácil para o próprio cidadão
jurisdicionado.21 Era a famosa Alternative Dispute Resolution – ADR – considerada uma
17 Bíblia Sagrada: Bíblia de Referência Thompson: com versículos em cadeia temática; antigo e novo testamentos /
compilado e redigido por Frank Charles Thompson; tradução João Ferreira de Almeida. São Paulo: Editora Vida, 2010.
18 Bíblia Sagrada: Bíblia de Referência Thompson: com versículos em cadeia temática; antigo e novo testamentos /
compilado e redigido por Frank Charles Thompson; tradução João Ferreira de Almeida. - São Paulo: Editora Vida, 2010.
19
Ordenações Filipinas. Disponível em: <https://www.diariodasleis.com.br/legislacao/federal/208975-livro-iiiordenacoes-filipinas-titulo-xx-da-ordem-do-juizo-nos-feitos-civeis.html>. Acesso em: 11 mai. 2022.
20
WATANABE, Kazuo. Acesso à ordem jurídica justa: conceito atualizado de acesso à justiça, processos coletivos e
outros estudos. Belo Horizonte: Del Rey, 2019, p. 103.
21
PERPETUO, Rafael Silva; MIRANDA, Vanessa Diniz Mendonça; NABHAN, Francine A. Rodante Ferrari;
ARAÚJO, Jakeline Nogueira Pinto de. Os métodos adequados de solução de conflitos: mediação e conciliação. Informativo
de periódicos do Ministério Público do Estado de São Paulo. Disponível em: <http://www.mpsp.mp.br/portal/page/
portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_informativo/bibli_inf_2006/RevFD-SBC_v.24_n.2.01.pdf>. Acesso em: 01 abr. 2022.
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alternativa confiável para a solução de conflitos, de aderência rápida, denominada “justiça
de segunda classe”22.
A iniciativa norte-americana se mostrou tão vantajosa que os índices de conciliação
nos Estados Unidos (EUA) alcançam até 95% (noventa e cinco por cento), de acordo com
Bacellar.23
No Brasil, os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs)
– chamados de Centrais de Conciliação na esfera da Justiça Federal – originaram-se de
algumas experiências anteriores, dentre elas a Lei dos Juizados de Pequenas Causas (Lei n.º
7.244/84), posteriormente aprimorada pela Lei dos Juizados Especiais (Lei n.º 9.099/95).
Essas práticas, além de trazerem a mediação para o processo, permitiram a utilização tanto
desse método quanto o da conciliação, já arraigada entre nós, em fase anterior à propositura
da ação (fase pré-processual), evitando a judicialização de conflitos.24
Com efeito, o CEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania,
previsto na Resolução n.º 125, do Conselho Nacional de Justiça, de 29 de novembro de
2010 – que instituiu a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos
de Interesses –, é a mais nova unidade judiciária de primeiro grau, ou, como também
dizemos, o CEJUSC é filho mais novo da família judiciária brasileira.
Os parâmetros utilizados para a criação dos CEJUSCs foram o gerenciamento
dos processos e o Fórum de Múltiplas Portas ou Tribunal Multiportas do direito norteamericano, que sugerem várias opções para a solução dos conflitos, além da solução
adjudicada através da sentença.
Assim, os tribunais brasileiros, a partir de 2010, passaram a instalar os Centros
Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs),
Os CEJUSCs representam a materialização do Tribunal Multiportas, cuja grande
virtude é reconhecer que cada caso é um caso e que não há se falar em utilizar o mesmo
método de solução de conflitos para todos os casos. Não há soluções mágicas. Cada caso
deve ser visto a partir de suas peculiaridades, adotando-se o método mais adequado a ele.
Com o sistema multiportas, materializado no CEJUSC e valendo-se dos métodos
autocompositivos ofertados por esta unidade, vislumbra-se a possibilidade de solução dos
conflitos por outras vias que não apenas a sentença (sistema heterocompositivo), ou seja,
várias opções se descortinam para a resolução dos conflitos de interesses, além da solução
adjudicada através da sentença.
22 FIORENTINO, Dirceu. Mediação, conciliação e arbitragem para solução de conflitos sem intervenção do Poder
Judiciário. Leme/SP: Rumo Jurídico Editora de Livros, 2020, p. 19.
23 Matéria veiculada no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Disponível em: <http://www.tjmt.
jus.br/Noticias/65895#.Ylq_jujMLIU>. Acesso em: 16 abr. 2022.
24
CNJ. Manual de mediação judicial. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2015/06/
f247f5ce60df2774c59d6e2dddbfec54.pdf>. Acesso em: 16 abr. 2022.
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A adoção do sistema multiportas se relaciona com o próprio acesso à justiça, que,
segundo Lagrasta, faz parte das três ondas renovatórias de acesso à justiça, isto é, possíveis
soluções, surgidas nos países do mundo ocidental, através do movimento chamado
“Projeto Florença de Acesso à Justiça”, para ultrapassar as barreiras que impedem um
acesso efetivo à justiça.25
De acordo com a doutrina, a primeira “onda” renovatória apontada seria a
assistência judiciária, com a implementação da gratuidade e da própria Defensoria Pública,
por exemplo. Já a segunda onda se relaciona com a tutela de interesses coletivos lato sensu,
com um microssistema de tutela coletiva, com regras próprias. Por fim, a terceira onda é a
que contempla os novos métodos de resolução de conflitos.26
Ora, consabido é que a Constituição Federal consagra o acesso à justiça no princípio
da inafastabilidade da jurisdição ou universalidade da ação (art. 5º, inciso XXXV, CF).
Sendo assim, esse importante princípio constitucional, que revela o direito fundamental do
acesso à justiça, ao enfrentar óbices de aplicação estes devem ser afastados pelo magistrado
na prática. Desse modo, proporcionar o acesso a outros métodos para resolução de
conflitos é, portanto, proporcionar o próprio acesso à justiça, ou à “ordem jurídica justa”
– tal qual referido por Watanabe27 –, concretizando-se o comando constitucional do art.
5º, inciso XXXV.
Assim sendo, percebe-se que o Tribunal Multiportas prestigia o princípio da
adaptabilidade e, segundo Dinamarco28, potencializa a celeridade e eficiência do curso
processual, seja pelo método adversarial29 ou consensual30.
Feito esse preâmbulo necessário, tem-se que o Centro Judiciário de Solução de
Conflitos e Cidadania, fruto da Resolução n.º 125/2010-CNJ, como unidade judiciária
25 LAGRASTA, Valéria Ferioli. A gestão do CEJUSC como tribunal multiportas: o CEJUSC e sua característica de
tribunal multiportas. Unidade II. ENFAM, 2021. Unidade I. ENFAM, 2021, p. 16
26 Idem.
27 WATANABE, Kazuo. Acesso à ordem jurídica justa: conceito atualizado de acesso à justiça, processos coletivos e
outros estudos. Belo Horizonte: Del Rey, 2019, passim.
28 LAGRASTA, Valéria Ferioli. A gestão do CEJUSC como tribunal multiportas: o CEJUSC e sua característica de
tribunal multiportas. Unidade II. ENFAM, 2021. Unidade I. ENFAM, 2021, p. 14.
29 Os métodos adversariais são aqueles em que, a partir de uma demanda, de uma disputa, um terceiro imparcial (juiz
ou árbitro) colhe as informações sobre a lide, viabiliza a produção das provas, analisa os argumentos apresentados (de
parte a parte) e, como resultado, produz um veredicto, que adjudica o ganho da causa para uma das partes (solução ganha/
perde). Eles (os métodos adversariais) permitem a apresentação de posições e, como tal, polarizadas (partes), o que faz
com que o acolhimento de uma implique na rejeição da outra. (BACELLAR, Roberto Portugal. Políticas de mediação e
conciliação: o magistrado na cultura da paz: quem sou eu? qual o meu papel? Unidade IV. ENFAM, 2021, p. 9).
30 Os métodos consensuais (ou métodos não adversariais) como ressaltamos no nosso estudo sobre Administração
Judiciária (BACELLAR, Intersaberes, 2016) se definem pelo feitio voluntário no qual um terceiro imparcial colhe
informações sobre o conflito, relaciona de forma ampla todas as questões apresentadas pelos interessados, investiga
(por meio de perguntas) as necessidades, os sentimentos, as posições e os interesses, estimulando-os a encontrar, como
resultado, por eles mesmos, as soluções desejadas (solução ganha/ganha). (BACELLAR, Roberto Portugal. Políticas de
mediação e conciliação: o magistrado na cultura da paz: quem sou eu? qual o meu papel? Unidade IV. ENFAM, 2021, p.
10).
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de primeiro grau, conta com uma estrutura física e humana própria, possuindo um juiz
coordenador responsável e servidores qualificados, além de um espaço físico adequado.
A missão dos CEJUSCs é a realização e gestão de audiências de conciliação e sessões
de mediação sem prejuízo de outros métodos de solução de conflitos, além de prestar o
atendimento e orientação aos cidadãos que o procuram, como bem dispõe expressamente
o art. 8º da Resolução n.º 125/2010-CNJ.
Diga-se ainda que o enquadramento do CEJUSC no conceito de unidade judiciária
de primeiro grau foi dado com a edição da Resolução n.º 282/2019, do Conselho Nacional
de Justiça, modificando a Resolução n.º 219/2016 do próprio CNJ, tornando obrigatório
o cálculo da lotação paradigma em tais unidades, ou, em outras palavras, exigiu que a
definição do quantitativo dos cargos entre um CEJUSC e outro leve em consideração o
quantitativo de casos recebidos e remetidos, bem como o de audiências de conciliação ou
de mediação designadas e realizadas, de acordos homologados, de pessoas atendidas pelo
setor de cidadania ou outros parâmetros objetivos fixados pelo tribunal.
2.4 A experiência do estado de Mato Grosso com os CEJUSCS
No âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, que possui setenta e
nove comarcas, há hoje quarenta e quatro CEJUSCs instalados e em pleno funcionamento,
além do CEJUSC virtual e dos CEJUSCs temáticos.
Os CEJUSCs tiveram origem na Resolução n.º 12/2011 do Tribunal Pleno, que criou
o Núcleo Permanente de Métodos de Resolução de Conflitos (NUPEMEC), precedendo
a Resolução n.º 9/2012/TP, disciplinando a instalação do Centro Judiciário de Solução
de Conflitos, com competência (art. 2º da Resolução n.º 9/2012/TP) para realizar sessões
de conciliação e mediação relativas a direitos disponíveis em matéria cível, de família,
previdenciária e da competência dos Juizados Especiais, em procedimentos processuais e
pré-processuais, conforme explicitado na Resolução n.º 125 do CNJ.
A aludida resolução ainda previu que os CEJUSCs são coordenados por um juiz
de direito, pelo período de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzido, que pode ou não
cumular suas funções com a de outra unidade judiciária, a depender do volume de trabalho
(art. 1º da Resolução n.º 9/2012/TP). Cumpre ao juiz coordenador promover o adequado
funcionamento do Centro, determinando o que for necessário e orientando sua equipe,
além de homologar por sentença os acordos realizados, que constituirão títulos executivos
judiciais.
Além disso, a Resolução n.º 9/2012/TP, do TJMT, dispõe que os CEJUSCs contarão
com servidores capacitados em métodos consensuais de solução de conflitos, sendo que
um deles também deverá ser capacitado para triagem e encaminhamento adequado dos
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casos (art. 5º), denominado pela Lei Estadual n.º 9.853/2012 de gestor judiciário.
Os conciliadores que atuam nessa unidade são selecionados por meio de certame
organizado pelo próprio Tribunal de Justiça, observando as normas do Provimento n.º
30/2021, do Conselho da Magistratura do TJMT31, cuja capacitação é feita pelo Núcleo
Permanente de Métodos de Solução de Conflitos (NUPEMEC), de acordo com a Ordem
de Serviço n.º 01/2020 – PRES/NUPEMEC32, com carga horária de 80 (oitenta) horas,
sendo 40 (quarenta) horas a parte teórica e, no mínimo, 40 (quarenta) horas o estágio
supervisionado, e serão ministrados por instrutores certificados ou em formação.
Os mediadores, por sua vez, poderão ser servidores efetivos, magistrados, parceiros
e/ou voluntários, que preencherem os requisitos exigidos no art. 16 do Regulamento
do CNJ (art. 4º da Ordem de Serviço n.º 01/2020 - PRES/NUPEMEC). Os cursos
de formação de mediadores judiciais terão carga horária de 100 (cem) horas, sendo 40
(quarenta) horas a parte teórica e, no mínimo, 60 (sessenta) horas o estágio supervisionado,
e serão ministrados por instrutores certificados ou em formação, devidamente cadastrados
no ConciliaJud33 e indicados pelo NUPEMEC-TJMT (art. 2º da Ordem de Serviço n.º
01/2020 - PRES/NUPEMEC).
As normas de funcionamento dos CEJUSCs, no contexto do Estado de Mato
Grosso, de modo geral, são dispostas pela Ordem de Serviço n.º 01/2012 do NUPEMEC,
complementada por outras fontes legais e infralegais de alcance nacional. Dentre elas o
Código de Processo Civil e os enunciados do FONAMEC – Fórum Nacional de Mediação
e Conciliação, que é composto pelos magistrados presidentes e coordenadores dos
Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC) dos
Estados e do Distrito Federal e pelos magistrados coordenadores dos Centros Judiciários
de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), buscando fomentar a cultura da paz,
com a apresentação e discussão de propostas, inclusive para criação e alteração de leis,
regulamentos e procedimentos.
Há que se mencionar igualmente que na área de competência do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso foi criado o chamado CEJUSC Virtual Estadual, com atuação em todo
território de Mato Grosso, especialmente nos locais em que ainda não há uma unidade de
31 Provimento n.º 30/2021 do Conselho da Magistratura. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Disponível
em:
<http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/downloads/Conselho%20da%20Magistratura/Provimentos/Provimento_
TJMT_CM_n_30-2021-CM_-_Disp%C3%B5e_sobre_o_processo_de_credenciamento_dos_conciliadores_no_Estado_
de_MT.pdf>. Acesso em: 11 mai. 2022.
32 Ordem de serviço n.º 01/2020 da presidência do núcleo permanente de métodos de solução de conflitos: normas
de funcionamento das centrais e centros judiciários. Disponível em: <http://www.tjmt.jus.br/INTRANET.ARQ/CMS/
GrupoPaginas/98/814/file/Normas%20Legais%20e%20Administrativas/OS%20n_%2001-2012_Normas%20de%20
funcionamento%20da%20Central%20e%20dos%20Centros%20Judici%C3%A1rios_pub%20DJE.pdf>. Acesso em: 11
mai. 2022.
33 Sistema informatizado do NUPEMEC para acompanhamento da formação e manutenção das certificações de
mediadores, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
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CEJUSC instalada, o que possibilita o amplo acesso ao sistema multiportas, como corolário
do acesso à justiça. Sua criação se deu por força do Provimento n.º 57/2020 do Conselho
da Magistratura do TJMT34.
Ainda existem em Mato Grosso os chamados CEJUSCs temáticos, como os recéminstalados CEJUSC Virtual Empresarial e o CEJUSC da Saúde, ambos com competência
para atuarem em demandas de todo Estado. O primeiro, instalado pelo Provimento
n.º 56/2020, do Conselho da Magistratura - TJMT35, atua de forma 100% virtual, no
atendimento ao público, prestando orientações e informações (cidadania), e também
na solução de conflitos pré-processuais e processuais, exclusivamente em demandas
empresariais; enquanto o segundo atua em assuntos que tratam sobre o direito à saúde
pública, cuja criação se deu pela Portaria n.º 001/2021, do NUPEMEC36.
2.5 Os pilares de atribuições do CEJUSC: cidadania, pré-processual e processual
O CEJUSC pode ser dividido por setores ou pilares de atuação (atribuições). O
primeiro deles a ser mencionado é o setor da cidadania, em que são prestadas informações
sobre as atribuições e os serviços executados pelo CEJUSC, bem como é feito o
direcionamento da pessoa atendida à solução que melhor satisfaça suas necessidades, através
de meios que garantam a celeridade, simplicidade e integridade (sistemas informatizados,
e-mail ou por WhatsApp), todas, obviamente, regulamentadas pelo respectivo tribunal,
com observância da Resolução n.º 125/2010, do CNJ.
Registre-se que o colaborador do CEJUSC, apesar de deter conhecimento jurídico,
não presta orientações jurídicas ao cidadão, ressalvados os casos de termos de cooperação
técnica com a Ordem dos Advogados do Brasil, Defensorias Públicas ou Núcleos de
Prática Jurídica.37
Calha apontar, ainda, que esse setor da cidadania é responsável pelo direcionamento
do cidadão aos serviços indispensáveis ao exercício de seus direitos, tais como a programas
34
Provimento n.º 57/2020 do Conselho da Magistratura. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Disponível
em:
<http://www.tjmt.jus.br/INTRANET.ARQ/CMS/GrupoPaginas/98/814/file/Normas%20Legais%20e%20
Administrativas/Provimento%20n_%20057-2020-CM%20-%2003-12-2020%20-%20Instala%C3%A7%C3%A3o%20
do%20CEJUSC%20VIRTUAL%20Estadual.pdf>. Acesso em: 11 mai. 2022.
35 Provimento n.º 56/2020 do Conselho da Magistratura. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Disponível
em:
<http://www.tjmt.jus.br/INTRANET.ARQ/CMS/GrupoPaginas/98/814/file/Normas%20Legais%20e%20
Administrativas/Provimento%20n_%20056-2020-CM%20-%2003-12-2020%20%20Instala%C3%A7%C3%A3o%20
do%20CEJUSC%20VIRTUAL%20Empresarial.pdf>. Acesso em: 11 mai. 2022.
36
Portaria n.º 001/2021 do núcleo permanente de métodos de solução de conflitos. Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso. Disponível em: <https://portalnupemec-mc.tjmt.jus.br/nupemec-arquivos-prod/cms/
Portaria_n_001_2021_NUPEMEC_Instalacao_do_CEJUSC_DA_SAUDE_PUBLICA_9918602058.pdf>. Acesso em:
11 mai. 2022.
37 Manual de Rotinas do CEJUSC. Núcleo permanente de métodos de solução de conflitos. Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso. Disponível em: <https://online.pubhtml5.com/hwlf/hiav/#p=134>. Acesso em: 11 mai. 2022.
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de cunho educacional e interdisciplinar, objetivando auxiliar os pais na fase do divórcio,
protegendo a relação com os filhos e familiares.
Na alçada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é concebida a Oficina de Pais e
Filhos, que visa principalmente a harmonizar o convívio entre os familiares, conscientizandoos a respeito de assuntos como alienação parental, guarda, pensão alimentícia e direito de
visitas.
O CEJUSC também é responsável pelos seguintes serviços prestados ou
disponibilizados ao cidadão e à cidadã:
a) orientação e direcionamento do cidadão para regularização de sua situação pessoal,
envolvendo assuntos relacionados ao nome e alteração de nome e filiação, auxiliando
na obtenção da documentação necessária para isso, como certidões negativas cíveis
e criminais;
b) direcionamento do cidadão à Defensoria Pública nos casos em que a questão não
pode ser resolvida pelos métodos consensuais de resolução de conflitos;
c) encaminhamento do cidadão ao PROCON, nos casos em que a demanda pode ser
resolvida por aquele órgão, a exemplo dos casos envolvendo concessionárias de
serviço de telefonia em geral, ou reclamações de interesse dos demais consumidores;
d) fornecimento ao cidadão de cópia dos procedimentos que tramitam ou tramitaram
perante a própria unidade, seja para efeito de conhecimento do próprio solicitante,
seja para que ele promova eventual ação judicial, em caso de descumprimento de um
acordo homologado realizado numa sessão de mediação ou conciliação;
e) o CEJUSC promove a entrega de certidões de casamento ou nascimento averbadas
em cartórios extrajudiciais e enviadas a ele, decorrentes de procedimentos préprocessuais;
f) o CEJUSC procede à entrega de termos de guarda compartilhada ou definitiva aos
respectivos guardiões;
g) o CEJUSC faz o direcionamento à diretoria do foro local dos interessados em
realizar o reconhecimento oficioso de paternidade (Lei n.º 8.560/92);
h) o CEJUSC auxilia o cidadão, reconhecidamente pobre, a confeccionar declaração
particular para pedido isenção de emolumentos, nos moldes da Lei n.º 6.015/73.
i) o CEJUSC orienta o cidadão sobre como fazer a retirada de documentos nos
cartórios extrajudiciais (certidões de casamento e matrículas de imóveis), sejam eles
da comarca ou não;
j) e) o CEJUSC presta orientação e auxílio para reunião de documentos indispensáveis
para propositura de reclamação pré-processual (RPP), a exemplo de declarações de
testemunhas, nos casos de pedido de reconhecimento de união estável;
k) o CEJUSC fornece cópias autenticadas de documentos extraídos em procedimentos
Revista Jurídica UNIGRAN. Dourados, MS | v. 24 | n. 47 | Jan./Jun. 2022

31

ISSN 2178-4396 (on-line) - ISSN 1516-7674 (impresso)

pré-processuais, entre outros.
O setor pré-processual do CEJUSC traduz a facilidade de aproximação entre a
sociedade e a justiça. De acordo com Fiorentino, cumpre um papel preventivo, dirimindo
o conflito em seu nascedouro, sendo um espaço que acolhe as diferenças e revela a
possibilidade da coexistência de iguais liberdades individuais.38
Em síntese, o setor pré-processual do CEJUSC constitui ou materializa o momento
antecedente ao ajuizamento regular de uma ação processual. Nele são apresentadas
as reclamações pré-processuais (RPPs) feitas por advogados ou pessoalmente pelos
solicitantes, que se dirigem ao fórum e são recepcionados e atendidos no balcão do
CEJUSC para tratar de conflitos diversos, nas matérias elencadas na Ordem de Serviço n.º
01/2012, do NUPEMEC/MT, relativas a direitos disponíveis em matéria cível, de família,
previdenciária e da competência dos Juizados Especiais, a exemplo de pensão e exoneração
de alimentos, guarda e direito de visitas, divórcio com partilha de bens, reconhecimento
e dissolução de união estável com partilha de bens (seja ou não precedida de escritura
pública), reconhecimento consensual de paternidade, partilha de bens posterior ao
divórcio, relações de direito do consumidor, acidentes de trânsito, conflitos de vizinhança,
recebimento de dívidas, negociação com concessionárias de serviço público, repactuação
de débitos, cobranças indevidas, entre outras.
Ressalte-se, entretanto, que há determinados temas que, por suas peculiaridades
de ordem material e/ou procedimental, não podem tramitar no CEJUSC na forma de
reclamação pré-processual, tais como as ações de inventário; cumprimento de testamento
e outras relativas ao direito de sucessão; mudança de nome; alteração de regime de bens
do casamento; interdição e curatela; ações envolvendo crimes (ações criminais) e atos
infracionais de qualquer natureza (juízo da infância e juventude); execuções contra as
fazendas públicas da União, dos Estados e dos Municípios; e ações que legalmente não
admitem transação, como a adoção ou em razão do estado das pessoas como nacionalidade,
ou aquelas em razão de interesse público, previstas em lei.
A reclamação pré-processual (RPP) não depende de formalidades legais como
ocorre nos processos judiciais. Tanto é assim que o enunciado n.º 19 do FONAMEC prevê
que não há pagamento de custas nem de limite ao valor da causa. Há que se mencionar, no
entanto, que no âmbito do Estado de Mato Grosso são devidas custas nos procedimentos
pré-processuais, desde o ano de 2020, de acordo com a Lei Estadual n.º 11.077/202039, que
38
FIORENTINO. Dirceu. Mediação, conciliação e arbitragem para solução de conflitos sem intervenção do Poder
Judiciário. Leme/SP: Rumo Jurídico Editora de Livros, 2020, pp. 76-78.
39 Lei que altera a Lei Estadual n.º 7.603, de 27 de dezembro de 2001, que fixa o valor das custas, despesas e
emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, institui o selo de autenticação e dá outras providências, para
aprovar a nova Tabela de Custas e Despesas. Disponível em: <http://www.tjmt.jus.br/INTRANET.ARQ/downloads/
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são calculadas tendo como parâmetro o valor do acordo – e não sobre o valor atribuído
à causa –, conforme dispõe a própria Lei Estadual, regulamentada pelo Provimento n.º
004/2021, da Corregedoria-Geral da Justiça.40
Assim, em suma, numa RPP, uma vez feita a triagem do caso pelo gestor judiciário
e confirmado se tratar de matéria de atribuição do CEJUSC, é agendada uma sessão de
conciliação ou mediação, caso o procedimento não reclame conclusão ao juiz coordenador
do CEJUSC para análise dos pressupostos de constituição e validade e de eventuais pedidos
de gratuidade de custas formulados.
Se o caso não demandar análise prévia pelo magistrado, ou sendo ela feita, o servidor
responsável procederá à expedição das respectivas cartas-convite (ou convites), por todos
os meios idôneos permitidos, como cartas, e-mails, WhatsApp etc.41
Neste ponto, é importante registrar que a pandemia do Covid-19 nos impôs uma
nova realidade e requereu uma evolução rápida e imediata do Poder Judiciário, que teve
que se reinventar para que o cidadão não fosse tolhido de seus direitos, mesmo diante dum
quadro gravíssimo da pandemia. Com esse cenário, a realização de sessões de mediação
e de conciliação por videoconferência, algo que parecia distante, passou a fazer parte da
rotina do CEJUSC (e das Varas Judiciais) e expandiu sobremaneira o alcance dos métodos
de solução consensual dos conflitos, permitindo a realização de audiências e a solução de
conflitos de pessoas que estão até em países distintos42, inclusive.
Na sessão de conciliação, o conciliador, auxiliar da Justiça e imparcial, pode propor
às partes soluções para porem fim ao conflito, respeitando suas vontades e lhes informando
acerca dos benefícios da conciliação, sendo que o próprio legislador no art. 165, § 2º, CPC,
fixou o seu mote de atuação ao prescrever que o conciliador, que atuará preferencialmente
nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para
o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação
para que as partes conciliem. Doutro lado, na mediação, o profissional mediador, auxiliar
da Justiça e igualmente imparcial, através de técnicas específicas, auxilia os envolvidos a
enxergarem quais são seus reais interesses e sentimentos, buscando restabelecer o diálogo
entre eles, e os fazendo chegar numa solução para o impasse de forma harmoniosa, tendo
Corregedoria/Custas%20do%20Judici%C3%A1rio/LEI_N_110772020.pdf>. Acesso em: 11 mai. 2022.
40 Provimento n.º 004/2021 da Corregedoria-Geral da Justiça: Regulamenta a cobrança de Custas Judiciais nos
Centros Judiciários de Soluções de Conflitos e Cidadania – CEJUSC’s e Centrais de Conciliação e Mediação, bem como
estabelece outras providências. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Disponível em: <http://www.tjmt.jus.br/
INTRANET.ARQ/CMS/GrupoPaginas/98/814/file/Normas%20Legais%20e%20Administrativas/Provimento%20
n_%20004-2021-CGJ%20de%2012-02-21%20-%20custas%20nos%20CEJUSCs.pdf>. Acesso em: 11 mai. 2022.
41 Manual de Rotinas do CEJUSC. Núcleo permanente de métodos de solução de conflitos. Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso. Disponível em: <https://online.pubhtml5.com/hwlf/hiav/#p=134>. Acesso em: 11 mai. 2022.
42 NO CEJUSC de Rondonópolis, em 2021, em uma RPP realizou-se um divórcio consensual onde uma das partes
estava residindo no Japão e de lá participou da sessão de conciliação e concordou com o pleito inaugural. O caso foi
resolvido rapidamente mesmo as partes estando distantes a milhares de quilômetros.
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aqui o legislador também no art. 165, § 3º, CPC, fixado o mote de atuação do mediador
ao prescrever que ele atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior
entre as partes, auxiliará aos interessados a compreender as questões e os interesses em
conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar, por
si próprios, soluções consensuais que gerem benefícios mútuos.
Há cooperação sem produção de provas ou necessidade de que os interessados
convençam o terceiro (conciliador ou mediador) de que estão com a razão, pois a solução
será construída por eles partir de suas próprias razões, sem quaisquer imposições: o
resultado é o de que, pelo método consensual, na forma autocompositiva, todos ganham.43
Importante destacar que não há necessidade da presença de advogados nas sessões
pré-processuais do CEJUSC, conforme dicção do art. 11 da Resolução n.º 125/2010 e
interpretação do próprio Conselho Nacional de Justiça44. Agregue-se, ademais, a faculdade
da participação de advogados nas mediações por expressa previsão da Lei de Mediação (art.
10 da Lei n.º 13.140/2015).
Se por qualquer das ferramentas (conciliação ou mediação) o acordo é realizado,
é encaminhado para homologação pelo juiz coordenador do CEJUSC, respeitando-se os
casos de intervenção obrigatória do Ministério Público. Em caso negativo, o procedimento
é arquivado. Portanto, o principal objetivo dos procedimentos pré-processuais no CEJUSC
é a pacificação dos conflitos, sendo que a obtenção do acordo entre as partes é mero fruto
da atividade estatal.
Em arremate, há que se destacar que, de maneira geral, os procedimentos préprocessuais do CEJUSC são muito rápidos e diversos são os elogios da população e
advogados a sua informalidade e agilidade.45
Por fim, como terceira frente de atuação, no setor processual do CEJUSC são
recebidos processos já distribuídos e despachados pelos magistrados das outras unidades
judiciárias da comarca, para designação de sessões de conciliação (art. 334 do CPC) ou de
mediação.

43 BACELLAR, Roberto Portugal. Políticas de Mediação e Conciliação: o magistrado na cultura da paz: quem sou eu?
qual o meu papel?. Unidade IV. ENFAM, 2021, p. 10.
44 O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil questionou referido dispositivo no CNJ, alegando
ofensa ao art. 133 da Constituição Federal, que afirma ser o advogado indispensável à administração da justiça. Assim,
requereu a alteração do dispositivo para que passasse a prever a obrigatoriedade da presença do advogado nos CEJUSCs
(Recurso Administrativo em Pedido de Providências n. 0004837-35.2017.2.00.0000). Porém, o próprio CNJ entendeu pela
manutenção do art. 11 da Resolução CNJ n. 125/2010, por não ser incompatível com o ordenamento jurídico vigente e
por propiciar o acesso à ordem jurídica justa.
45 Como se deu, por exemplo, no CEJUSC de Rondonópolis/MT em 2021 num caso de um divórcio consensual
resolvido em apenas quinze dias contados da distribuição do procedimento no PJe e a sentença já averbada no Registro
Civil, o que lhe rendeu vários elogios nas redes sociais.
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2.6 Visão gerencial do CEJUSC: algumas considerações
No âmbito de gestão do CEJUSC, por ser uma unidade judiciária de primeiro grau
relativamente nova, se faz necessária cada vez mais a consolidação de seus princípios,
regras e metodologias, tal como se dá, por exemplo, com a Lei n.º 9.099/95, bem como
a instituição de controles informatizados de produtividade, próprios e efetivos, tornando
palpável a estruturação e o diagnóstico dos serviços postos à disposição da sociedade,
também permitindo identificar suas deficiências e, por consequência, refletir em melhorias.
Evidente que o reconhecimento do CEJUSC pela sociedade reclama divulgação,
ampliação e serviços de qualidade prestados aos jurisdicionados, por isso deve haver
uma constante fiscalização do trabalho da equipe e do desempenho dos conciliadores e
mediadores pelo juiz coordenador. Com isso, é possível combater as falhas e ajustar o que
for necessário.
Da mesma forma, é imperioso que as capacitações sejam constantemente realizadas,
mormente pelas inovações normativas e pela rotatividade de colaboradores, tudo para que
o atendimento às demandas seja eficiente e de qualidade.46
A capacitação específica de juízes e serventuários da justiça para atuarem no CEJUSC
é indispensável, pois o sucesso depende da correta explicação em relação aos métodos de
solução de conflitos disponíveis (judicial e extrajudicial: conciliação e mediação), o que
possibilitará a escolha do mais adequado pelas partes. Para tanto, a pessoa responsável
pela triagem dos casos deve conhecer profundamente todos os métodos de solução de
conflitos disponíveis e seus respectivos procedimentos, pois apenas assim poderá passar
as informações necessárias para o devido esclarecimento das partes, que devem fazer uma
opção consciente.47
Soma-se a isso, a necessidade de implementação de parcerias com entidades públicas
e privadas, tais como ocorre com os PROCONs – na homologação judicial de acordos
firmados administrativamente –, bem como com universidades, possibilitando que os
acadêmicos e futuros operadores do direito tenham contato com as técnicas de conciliação
e mediação e com os procedimentos realizados no CEJUSC.
No que toca às parcerias, diga-se a ampliação dos círculos de construção de paz e
de resolução de conflitos junto às escolas, sociedades beneficentes e demais instituições, é
fundamental como ferramenta preventiva e eficaz de pacificação de conflitos desde a sua
origem, além de ser uma forma de divulgação dos métodos autocompositivos.
46 Manual de Rotinas do CEJUSC. Núcleo permanente de métodos de solução de conflitos. Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso. Disponível em: <https://online.pubhtml5.com/hwlf/hiav/#p=134>. Acesso em: 11 mai. 2022.
47 SILVA, Ana Cristina Monteiro de Andrade. A gestão do CEJUSC como tribunal multiportas: estrutura do CEJUSC
como unidade judiciária: convênios, parcerias, estrutura física e de pessoal. Unidade III: ENFAM, 2021, pp. 12-13.
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Além disso, a manutenção e ampliação das comunicações por meio tecnológico,
com o uso de aplicativos de mensagem nos CEJUSCs – o que deve igualmente, a nosso ver,
ser estendido às Varas Judiciais – é fator determinante para estabelecer uma comunicação
e um diálogo mais efetivos e céleres com o jurisdicionado, obviamente por se tratar de
uma tecnologia mais próxima, acessível e dentro da realidade da população em geral,
aproximando-se da ideia de acesso à ordem jurídica justa, atendendo ao cidadão de forma
mais abrangente.
Os métodos consensuais também investem na comunicação profissional com os
operadores do direito como advogados, defensores, promotores de justiça, procuradores,
enfim. Há uma melhor forma de comunicação que pode ser estabelecida com técnicas
destinadas ao alcance dos melhores resultados, não fazendo qualquer sentido que enquanto
as partes esperam uma solução, ocorram divergências profissionais estéreis entre advogado
e juiz, juiz e promotor, promotor e procurador, procurador e juiz, promotor e advogado e
assim por diante.48
Logo, como um sistema que é, com seus processos de produção próprios, no
CEJUSC sempre será imperioso fazer diagnósticos e analisar o cenário gerencial como um
todo. Ora, nisso se consubstancia a gestão em seus diversos aspectos, a observância do
ciclo PDCA49, permitindo que os serviços dos CEJUSCs sejam reconhecidos e valorizados.
Toda essa estruturação do CEJUSC, como Tribunal Multiportas, permitirá que
os procedimentos pré-processuais e os meios alternativos de soluções consensuais dos
conflitos obtenham melhores resultados e maior visibilidade, em detrimento dos meios
heterocompositivos tradicionais, tal como ocorre em outros países, como nos Estados
Unidos, conforme mencionado anteriormente.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não se pode olvidar que a cultura do litígio e o excesso de judicialização estão
instalados ou enraizados no país e que a mudança dessa cultura demanda tempo. Mas a
boa notícia é que o primeiro passo já foi dado pelo legislador com a edição do Código de
Processo Civil (2015) e com a Lei de Mediação (2015) e pelo Judiciário com a edição da
Resolução n.º 125 do CNJ, de 2010 – que foi perfeitamente recepcionada por esses dois
diplomas mencionados.
Cada sentença homologatória em um procedimento pré-processual perante um
48 BACELLAR, Roberto Portugal. Políticas de mediação e conciliação: o magistrado na cultura da paz: quem sou eu?
qual o meu papel?. Unidade IV. ENFAM, 2021, pp. 16-17.
49 O Ciclo PDCA compõe o conjunto de ações em sequência dada pela ordem estabelecida pelas letras que compõem
a sigla: P (plan: planejar), D (do: fazer, executar), C (check: verificar, controlar) e o A (act: agir, atuar corretivamente).
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CEJUSC do Brasil afora representa um (potencial) processo a menos no Poder Judiciário e,
o mais importante, um conflito de interesses pacificado no seio social. Essa ideia subjacente
é deveras significativa.
Assim, uma reforma da justiça começa não apenas por uma humanização dos
tribunais e da legislação, mas igualmente por uma humanização da figura do magistrado e
de todos os envolvidos no processo jurisdicional.
Com efeito, o Judiciário se reinventou para assegurar o pleno exercício da cidadania
e caminhou em direção da eficiência e de uma justiça mais humanizada no cumprimento
de sua missão constitucional.
A Resolução n.º 125 do CNJ, de 2010, instituída pelo próprio Poder Judiciário, ao
prever a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses
– inédita até então –, inaugurou uma nova página na história do Judiciário brasileiro, um
verdadeiro divisor de águas, com a previsão dos métodos autocompositivos, ao lado dos
heterocompositivos já previstos na legislação, como instrumentos hábeis à solução dos
conflitos, trazendo uma nova forma de prestação do serviço judiciário antes mesmo de o
processo judicial nascer.
Com isso, todos os operadores do direito vivem hoje um momento histórico no país
– coexistência de duas formas de resolver conflitos, por meio de uma sentença adjudicatória
ou por métodos autocompositivos –, de modo que o desafio do julgador contemporâneo
está em encontrar a perfeita intercessão entre os dois modelos, para dar a melhor solução
para os casos que lhe são apresentados diariamente em função da singularidade de cada
um.
Nesse sentido, dados estatísticos já demonstraram que os métodos autocompositivos
estão em ascendência no país. Os CEJUSCs já apresentam bons resultados em nível
nacional, tratando-se de uma obra em construção, que requer ajustes tal qual um barco
navegando em alto mar.
Tem-se que a política da solução amigável é ainda pouco acolhida no país porque
não é conhecida o suficiente, porém é capaz de proporcionar maiores ganhos, satisfazendo
interesses individuais e sociais ao mesmo tempo, combatendo o excesso de judicialização e
o alto custo do processo. Para isso, a sociedade precisa enxergar ou ter acesso a essa nova
ferramenta ou unidade judiciária (CEJUSC) e ser conduzida a uma mudança de paradigma,
abandonando a cultura da guerra e praticando a paz.
Por isso, todos os envolvidos precisam se engajar na Política Judiciária Nacional de
Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses e divulgar aos quatro cantos a existência
e vantagens dos CEJUSCs, juntamente com os métodos autocompositivos.
Portanto, é preciso propalar essa nova realidade do Judiciário diretamente à
população, para ela também ser conduzida a uma mudança de paradigma da cultura do
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litígio para a cultura da paz, que deve ser cultivada desde os bancos das faculdades e integrar
todos os órgãos de justiça, em todas as instâncias, por meio de pautas afirmativas, para que,
então, toda sociedade passe a enxergar essa realidade da Justiça nacional, como uma nova
proposta de se pacificar conflitos.
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O PROBLEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO1
The problem of the free evaluation of proof
Cássio Benvenutti de Castro2
RESUMO
O ensaio tem por finalidade pontuar que a
valoração da prova é uma atividade racional e tendencialmente objetiva. A metodologia reflete as
implicações do constitucionalismo e do projeto de
justiça civil que elaboram a ressignificação de conceitos e funções do direito probatório, em especial,
no contexto de justificação do raciocínio (contexto
da valoração da prova). Efetua-se uma comparação
vertical entre a compreensão do processo em um
modelo antigo em face da hermenêutica atual.
Palavras-chave: prova, valoração, dogma,
raciocínio.

ABSTRACT
The essay aims to point out that the
assessment of evidence is a rational activity and
tends to be objective. The methodology reflects the
implications of constitutionalism and the civil justice
project that elaborate the redefinition of concepts and
functions of the evidential law, in particular, in the
context of justification (the context of evaluation of
evidence). There is a comparative exam that put the
old conception of procedural system in front of the
currently used hermeneutic issue.
Keywords: evidence, evaluation, dogma,
reasoning.

Sumário: 1 Introdução. 2 Premissa. 3 O presuntivismo na valoração da prova
judiciária (supervivência dogmática). 4 A valoração da prova no contexto da incerteza. 5
Conclusão. 6 Referências.
Summary: 1 Introduction. 2 Premise. 3 Presuntivism in the evaluation of judicial evidence
(dogmatic survival). 4 The evaluation of evidence in the context of uncertainty. 5 Conclusion. 6 References.
1. INTRODUÇÃO
A tomada de decisão em situação de incerteza é fenômeno corriqueiro na vida de
qualquer pessoa, porque todos já vivenciaram experiências que exigiram maior ou menor
cautela para a evitação do erro no momento de decidir. Seja no tráfego de automóveis,
seja na escolha um parceiro para namorar ou casar, seja na arbitragem dos jogos ou até
mesmo na escolha da profissão – tudo envolve decisão, portanto, um contexto que abarca erro e acerto
(limítrofes da incerteza).

Palestra ministrada em 19/08/21 na Faculdade de Ciências Jurídicas de Santa Maria/RS (UNISM).
Doutor, Mestre e Especialista em Direito pela UFRGS. Juiz de direito no Rio Grande do Sul.
Lattes: http://lattes.cnpq.br/6406194347677796. Falar com o autor (Instagram): @cassiobenvenutti
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A atividade fundamental do jurista é tomar decisões. O legislador, o magistrado
ou um pesquisador desenvolvem tarefas que consistem em identificar problemas e
propor soluções. Se o direito pode ser apreendido como um campo natural das decisões
institucionais, o processo judiciário é o palco mais evidente dessa rotina.
O presente trabalho chama a atenção para alguns ruídos que podem ocorrer na
valoração da prova – o contexto de justificação na tomada de decisão sobre a prova. O
trabalho parte da identificação de fatores que dificultam o controle da valoração da prova,
pois eles estão arraigados a uma superada concepção de processo civil e de teoria do direito.
Em momento derradeiro, a metodologia dialoga verticalmente por entre os dogmas do
passado e o modelo probatório do presente, chamando a atenção para os compromissos
do novo processo civil em relação à verdade como correspondência.
A finalidade é sistematizar cânones que veiculam uma implementação do raciocínio
probatório na discussão da matéria probatória, valendo-se da própria exortação do corpo
normativo do Código de Processo Civil.
2. PREMISSA
O juiz deve meditar com calma e com alma sobre as provas do processo, levando
em conta as regras de racionalidade e sem intuicionismos tendenciosos. Com efeito, uma
maneira-de-ser diferente do objetivo das partes e dos advogados3, tendo em vista que o
magistrado é desinteressado quanto ao objeto do processo – o compromisso do juiz é pela busca
da verdade possível.
A integridade científica que se instrumentaliza para a busca pela verdade justifica os
comentários sobre a epistemologia nos dias atuais. Trata-se do compartimento da filosofia
que investiga a busca pelo conhecimento4. A expressão epistemologia jurídica, portanto, é
utilizada enquanto um espectro de conhecimento “neutro”5 acerca dos fatos da causa, de
maneira a permitir a análise do contexto da prova sem a interferência dominante de regras não
epistêmicas, que também existem em qualquer ordenamento jurídico.
Isso porque a verdade dos enunciados é condição para uma decisão justa.
Videlicet, a verdade processual que se fala é a verdade por correspondência, ela se vale do
probabilismo e não descarta a hipótese do erro na decisão, mas tem por “norte” a verdade
3 Os advogados e as partes estão mais preocupados com as “narrativas boas” que levem à procedência da demanda.
De outro lado, o juiz é comprometido com a “narrativa verdadeira”. TARUFFO, Michele. Uma simples verdade (o juiz e
a reconstrução dos fatos). Trad. Vitor de Paula Ramos. São Paulo: Marcial Pons, 2012, p. 88 e 89.
4
BACHELARD, Gaston. A epistemologia. Trad. Fátima Lourenço Godinho e Mário Carmino Oliveira. Lisboa:
Edições 70, original francês de 1971, p. 33-35.
5 VÁZQUEZ, Carmen. A modo de presentación. In VÁZQUEZ, Carmen (ed.). Estándares de prueba y prueba
científica (ensayos de epistemologia jurídica). Madrid: Marcial Pons, 2013, p. 13.
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dos acontecimentos no plano da vida (aproximação do direito à realidade).
A tomada de decisão sobre a prova, em termos de raciocínio probatório, abarca
dois momentos: a “valoração da prova” e mais a “decisão” (que leva em conta o standard de
prova). Este último momento é marcado por fatores jurídicos (carga deôntica) e não será
abordado no presente ensaio6. O corte metodológico ora proposto separa em análise a
valoração da prova judiciária – nesse sentido, serão observadas as questões, em especial,
partindo-se dos problemas referentes ao “sistema do livre convencimento motivado”.
Por ocasião da literalidade do atual Código de Processo Civil, há doutrinadores7
que defendem a superação do livre convencimento motivado. Não se chega a tanto, até porque não
existe uma efetiva proposta para um “novo” sistema de valoração da prova que seja mais
adequado que o presente.
Código de Processo Civil de 1973

Código de Processo Civil de 2015

Art. 131. O juiz apreciará livremente a
prova, atendendo aos fatos e circunstâncias
constantes dos autos, ainda que não
alegados pelas partes; mas deverá indicar,
na sentença, os motivos que lhe formaram
o convencimento.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos
autos, independentemente do sujeito que a tiver
promovido, e indicará na decisão as razões da
formação de seu convencimento.

O fato de o legislador ter retirado do CPC a expressão “livremente” tem simbologia,
todavia, sem afastar o modelo do livre convencimento motivado: “à luz do Código de Processo
Civil de 2015, fica claro que não se admite qualquer carga de irracionalidade, na motivação da
decisão judicial, em relação às provas. De todo modo, essa conjuntura exige, para concretizarse, um comprometimento político do juiz, no sentido de acomodar-se em substância, e não apenas
formalmente, à exigência de que as decisões judiciais sejam racionalmente fundamentadas”8.

A questão mais candente é “como” lidar melhor com o livre convencimento
motivado, refletindo-lhe as implicações do constitucionalismo e do projeto de justiça civil emplacado no
CPC de 2015.

6
O que ora importa é a pontuação de problemas referentes à valoração da prova. Embora a “valoração” e os
“standards” sejam conceitos alinhados a uma pretensão de correção técnica em continuidade, conforme a dogmática,
necessário assinalar que em filosofia e em teoria do direito o conceito e a aplicação dos institutos se autorreferenciam,
sendo quase impossível separar, em absoluto, conceito, função política e elementos da metodologia que fornecem os
subsídios para a ratificação das escolhas do padrão de standard.
7 STRECK, Lenio Luiz. Contra claro texto expresso do CPC, STJ reafirma o livre convencimento. Disponível em:
<https://www.conjur.com.br/2019-set-26/senso-incomum-claro-texto-cpc-stj-reafirma-livre-convencimento> Acesso
em: 16 ago. 2021.
8 MEDINA, José Miguel Garcia. Código de Processo Civil comentado. 6ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020,
p. 679.
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3. O PRESUNTIVISMO NA VALORAÇÃO DA PROVA JUDICIÁRIA
(SUPERVIVÊNCIA DOGMÁTICA)
Após internalizada a prova no processo, ela deve ser valorada pelo juiz. A dogmática
aborda três “sistemas de valoração da prova”, que serão conceituados sem uma preocupação
inicial em termos de história do direito9.
O sistema da íntima convicção não estipula controles à decisão judiciária, sendo que
o julgador pode avaliar as provas sem a respectiva motivação e levando em conta fatores
não presentes nos autos do processo. Ainda pode ser encontrado nas decisões do júri,
tendo em vista que o jurado decide e não precisa justificar as razões de suas escolhas –
apenas dizendo “sim ou não” em resposta aos quesitos para condenar alguém.
O sistema da prova legal apareceu como uma resposta do legislador à íntima
convicção e representa o auge da proposta cognitivista. Verifica-se quando o próprio texto
da legislação relaciona qual a prova deve prevalecer. Por exemplo, o testemunho de um
nobre deveria valer mais que o testemunho de um plebeu; ou uma pessoa presa não pode
prestar depoimento. Ainda há regras legais que aparentemente10 indicam tal rigidez.
O sistema do livre convencimento motivado revela um contraponto aos demais
modelos, porque o magistrado deve justificar a tomada de decisão sobre as provas. Para
tanto, o juiz deve ficar adstrito às provas do processo e se amparar em critérios de racionalidade11 que
harmonizem a valoração da prova enquanto um juízo razoável.
O livre convencimento motivado possui evidente primazia sobre os demais – está
previsto no art. 371 do Código de Processo Civil. Porém, isso não evita uma série de
contratempos que refletem uma espécie de tradição decorrente da praxe operativa brasileira.
1º problema: a supervivência da maneira-se-pensar positivista
O raciocínio probatório tem caráter refratário à tradição do ensino do direito
probatório brasileiro, tendo em vista a dificuldade de aprisionar o “juízo de fato” à estrutura

9 Por uma abordagem histórica, ver POZZA, Pedro Luiz. Sistemas de apreciação da prova. In KNIJNIK, Danilo.
Prova judiciária (estudos sobre o novo direito probatório). Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 219 e seguintes.
As ordálias não são relacionadas neste item, porque se entende não efetuar uma valoração da prova, mas um método de
resolução de conflitos com base em crenças culturais.
10 O ordenamento jurídico prevê algumas restrições à prova testemunhal. Chama a atenção o caráter aparentemente
subsidiário que o legislador estabelece, ao dispor que, quando houver confissão ou prova pericial, a prova testemunhal
pode ser indeferida (art. 443).
11 O racionalismo não possui cunho metafísico ou iluminista, que falava conhecimento pela razão, mas agora vai
entendido como um progredir metódico norteado por critérios e regras. Ver CORDEIRO, Antônio Menezes. Introdução
à edição portuguesa de Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito. In CANARIS, Claus-Wilhelm.
Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1989, p.
XXXII.
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das regras legais12. Com efeito, o positivista pensa a partir das regras legais para o fato (rule centered),
revelando-se um paradigma formalista13.
Por esse legado, “o vício conhecido na teoria do direito como formalismo ou
conceptualismo consiste numa atitude perante as normas formuladas verbalmente que
busca, após a edição da norma geral, simultaneamente disfarçar e minimizar a necessidade
de escolha”14. Isso justifica o fenômeno de os positivistas da tradição da civil law elaborarem
uma dicotomia para explicar a relação entre verdade e prova. Fala-se em movimento
pendular entre o modelo demonstrativo e o modelo persuasivo da prova, não havendo um
umbral de tendências limítrofes no próprio interior da experiência que viabilizem pensar
no “erro”, mas uma tentativa de subordinar a prova judiciária à diatribe do esquema.
O modelo demonstrativo da prova se caracteriza pela separação entre a questão-de-fato
e a questão-de-direito. Consequentemente, havia uma dificuldade para aferir uma suposta
“falibilidade” no ato de julgar. Alessandro Giuliani15 identifica essa maneira de observar a
prova como típica do processo moderno, um processo burocrático e assimétrico no qual
um mecanismo artificioso de motivar legitimava a técnica para a construção da decisão,
o que afastava o controle substancial da decisão (o controle era apenas para observar o
procedimento legislado na formação da prova).
De outro lado, o modelo persuasivo da prova trabalha com o diálogo e a polaridade
horizontal entre as partes16. Ou seja, uma proposta que subentende um processo simétrico,
com o reforço do contraditório e que tem como ponto de partida as afirmações tendenciosas
das partes para alcançar uma conclusão que solucione o problema colocado em juízo. O
ponto de chegada da investigação não seria uma “verdade real” e infalível, mas que reflete
uma reconstrução judiciária dos fatos com pretensão de relação teleológica da prova para
com a verdade17.
Se o modelo demonstrativo tomava de empréstimo uma relação conceitual entre
prova e verdade, o esquema persuasivo elabora uma relação teleológica entre elas. Em termos
12 KNIJNIK, Danilo. A prova nos juízos cível, penal e tributário. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 3.
13 Michele Taruffo assinala que o sistema de civil law pode ser definido como “fechado” em termos de direito
probatório. Em primeiro lugar, porque se entende que todos os fenômenos probatórios estão encerrados em normas; em
segundo lugar, porque existe uma tipicidade quase exaustiva no tocante aos meios de prova; em consequência, a disciplina
judiciária da prova passa a ser reputada um certame autossuficiente e autônomo em relação a qualquer outro setor da
experiência – razão pela qual os positivistas jamais falavam em epistemologia. TARUFFO, Michele. Verdade e processo. In
TARUFFO, Michele. Processo civil comparado: ensaios. Trad. Daniel Mitidiero. São Paulo: Marcial Pons, 2013, p. 50 e 51.
14 HART, H. L. A. O conceito de direito. Trad. Antônio de Oliveira Sette-Câmara. São Paulo: Martins Fontes, 2012,
p. 168.
15 GIULIANI, Alessandro. Prova (Prova in generale). Enciclopedia del Diritto. Milano: Giuffrè, vol. XXXVII, p. 526.
16 GIULIANI, Alessandro, cit., p. 527. O autor elabora o exercício pendular entre o modelo demonstrativo e o
modelo persuasivo, bastante aplicável na visualização clássica da instituição judiciária e seus atores. Mesmo exercício de
correlação entre modelos, mas com outro campo de visão, que abarca tendências governamentais mais amplas, utilizada
por DAMAŠKA, Mirjan. Las caras de la justicia y el poder del estado. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2000, passim.
17 KNIJNIK, Danilo. A prova..., cit., p. 12/3.
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de operação jurídica, Robert Alexy18 assinala que a estrutura demonstrativa era meramente
dedutivista, em contrapartida, a estrutura persuasiva trabalha com a ponderação do peso
dos argumentos. Entretanto, ambos os modelos restam marcados pela maneira-de-pensar
da norma para o fato (rule centered), característica do direito continental e que retirou, por
muito tempo, a importância de uma visão mais centrada em uma racionalidade criteriosa
do raciocínio probatório – retirou, inclusive, a análise do “erro” como figura de contenção
na tomada de decisão.
2º problema: a jurisdição no centro da teoria do processo
A obra de Oskar Bülow (1868) elaborou os fundamentos e conferiu autonomia ao
direito processual de maneira sistemática, separando-o definitivamente do direito material.
Para o autor, a “relação processual” não se confunde com o direito material afirmado
em juízo, tendo em vista que pode existir processo válido ainda que inexistente o direito
postulado.
Essa concepção serviu de contraponto à escola anterior – que avistava um sincretismo
entre direito e processo. “Com a obra de Bülow e a autonomia do direito processual,
inicia-se outra fase metodológica, o conceitualismo ou processualismo, em que predomina a
técnica e a construção dogmática das bases científicas dos institutos processuais. Lançase a processualística à construção da nova ciência (Wach, na Alemanha; Chiovenda e
Carnelutti, na Itália, para só citar alguns dos mais expressivos juristas daqueles países). A
nova empresa volta-se para acentuação da separação entre direito material e processo e
para construção e aperfeiçoamento conceitual do processo”19.
O Código de Processo Civil de 1973 desenvolveu uma linguagem normativa
influenciada pelo conceitualismo. Embora esse panorama tenha mérito juscientífico,
houve um exagero na consideração do dualismo entre direito e processo, com a noção do
primado da técnica sobre o fundo do direito20. Em outras palavras, o processo tornou-se
excessivamente formalista. Merece referência a literal soberba do item “I”, alínea “5”, da
Exposição de Motivos do CPC de 73: “diversamente de outros ramos da ciência jurídica,
que traduzem a índole do povo através de longa tradição, o processo civil deve ser dotado
exclusivamente de meios racionais, tendentes a obter a atuação do direito”.
Situação agravada com a independência funcional21 do juiz que, inicialmente, foi
18 ALEXY, Robert. Dois ou três? In ALEXY, Robert. Teoria discursiva do direito. Trad. Alexandre Travessoni
Gomes Trivisonno. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2015, p. 225. A analogia não aparece sozinha, ela está
necessariamente conectada a ponderações que trafegam por entre os limites da indução e da dedução.
19 OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de. Do formalismo no processo civil (proposta de um formalismo-valorativo).
4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 19.
20 CASTRO, Cássio Benvenutti de. Ação anulatória (art. 966, §4º, CPC). Salvador: JusPodivm, 2019, p. 39 e 40.
21 A autonomia funcional, administrativa e financeira do Judiciário é matéria constitucional. A questão é a “maneira-dever” essa impostação – não de uma maneira estática e absenteísta; mas por intermédio de uma metodologia harmonizante
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observada de maneira estática – como se os poderes fossem absolutamente independentes
(e não harmônicos); como se as partes fossem antípodas do Estado-juiz, não havendo
dever de cooperação com o judiciário. Com efeito, o paradigma processualista colocou
a “jurisdição” no centro da teoria processual, permitindo que o juiz tomasse conta do
processo de maneira acrítica. Em termos de direito probatório, houve o fenômeno do
“solipsismo” ou “exagero de discrição judiciária”, na medida em que o magistrado sequer
observava as fases do procedimento probatório, antepondo a valoração ao momento da
admissão da prova – o que caracteriza uma valoração prima facie, afastando o direito
fundamental à prova.
Inúmeras decisões refletem esse estado da arte:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESCISÃO

CONTRATUAL.

INDENIZAÇÃO
VIOLAÇÃO

AO

POR
ART.

RESTITUIÇÃO

DANOS
535,

DE

MATERIAIS.
DO

CPC/73.

VALORES.
AFASTADA

PRESTAÇÃO

JURISDICIONAL ENTREGUE. ABUSIVIDADE CONTRATUAL.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1)

. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do

artigo 535 do CPC/73. Isso porque, embora rejeitados os embargos de
declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal
de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada.
2)

. No sistema de persuasão racional adotado pelo Código de

Processo Civil DE 1973, nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir
o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros
meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz
é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e
necessidade da sua produção (REsp 1175616/MT, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe
04/03/2011).
3)

. A Corte local, com base nos elementos fático-probatórios

e na interpretação do contrato firmado entre as partes, afastou a Corte
local afastou a existência de qualquer irregularidade, concluindo que e
o saque da duplicata foge ao âmbito da demanda, na medida em que não
há cobrança, mas embate sobre a existência de negócio entre os litigantes
de modo que, para rever esse entendimento exposto pelo Tribunal local
que pondere os demais fundamentos alegados pelos atores da operação judiciária.
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e acolher a pretensão recursal seria imprescindível o reexame de provas
e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é defeso nesta instância
especial (Súmulas n. 5 e 7/STJ).
4)

. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1011750/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, DJ 06/04/2017)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE PECÚLIO/SEGURO DE VIDA. INDEFERIMENTO
DE

PROVA

PERICIAL.

CERCEAMENTO

DE

DEFESA

INEXISTENTE. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N. 7
DESTA CORTE.
1)

Não merece reparos a decisão agravada, pois inafastável o

entendimento de que o magistrado, como destinatário da prova, pode
valorar a necessidade ou não de sua produção, cotejando com os dados
existentes nos autos.
2)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 569565/RS, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJ 10/03/2015)

O importante, com a Jurisdição no centro do processo, era o “convencimento” do juiz
– não havendo um contrabalanço em relação ao compromisso para com a verdade como
correspondência, tampouco com o princípio da comunhão das provas trazidas ao processo.
Uma rotina de trabalho que predominou ao largo da vigência do Código de Processo Civil
de 1973, mas que não pode vigorar no atual momento constitucional.
3º problema: o contraditório formal como relação de “ciência-participação”
O princípio do contraditório efetua um verdadeiro “fecho” aos problemas que já
foram enfrentados, porque a concepção outrora reinante exigia apenas a ciência das partes
e possibilidade formal de atacarem os atos processuais22. Nesse desenvolvimento, havia
uma “garantia”, mas não um dever “proativo” do Estado-juiz para responder as questões
suscitadas.
Fenômeno que se reflete na ratificação da Jurisdição no centro da teoria do processo,
22 OLIANI, José Alexandre Manzano. O contraditório no NCPC. In ALVIM, Teresa Arruda (coord.). CPC em foco
(temas essenciais e sua receptividade dois anos de vigência do novo CPC). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 43
e 44.
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além disso, homologando o “solipsismo” judiciário sem um compromisso adensado pela
accountability para fundamentar as decisões. Vale dizer, o contraditório formal deixava o
juiz em situação de primazia e assimetria continuada em relação às partes, permitindo
desvios colaterais na valoração da prova. Situações como a supervaloração de uma prova em
detrimento de outras; a subvalorização de uma prova em proveito de outras; bem como a
utilização desenfreadas de provas atípicas que apontam para uma visão unitária do dever judiciário
(weapon focus), afastando retoricamente a responsividade do juiz23.
A problemática suscitada tem endereço dogmático: a supervivência do formalismo
jurídico implica o reducionismo dos institutos do direito probatório a regras legais,
deixando assentado um procedimento em fases intocáveis, porém, sem desenvolver as
premissas do raciocínio probatório. A matéria do raciocínio probatório não é novidade,
contudo, é necessário avistar as imposições da Constituição e do projeto de justiça civil,
deixando de lado o arquétipo legicentrado e estatalista de outrora24 – finalmente, mantendo
um diálogo transdisciplinar com a epistemologia e com a abertura do sistema em direção
ao processo justo.
4. A VALORAÇÃO DA PROVA NO CONTEXTO DA INCERTEZA
O juiz não é o destinatário final da prova – como se ele pudesse não admitir uma
prova, ao alegar que já estaria “convencido”, em uma clara mistura entre os planos da
produção/admissão e da valoração da prova. O art. 77, I, do CPC, implica o dever de as partes
exporem os fatos em juízo conforme a verdade25; o dispositivo é polêmico, tendo em
23 A subvaloração, a supervaloração e o abuso de discrição são espécies de valoração implícita da prova. “A valoração
implícita da prova também pode se dar quando há uma valoração unilateral da prova pelo decision-maker. Pela (nociva)
prática, o juiz justifica seu convencimento sobre os fatos fazendo referência somente aos elementos de prova que
sustentam sua conclusão, sem trazer qualquer noção a respeito de outros elementos de prova que poderiam contrastar
a decisão por ele assumida. Em outros termos, ocorre valoração implícita também quando só são analisadas provas que
justifiquem o entendimento adotado, o que implica uma fundamentação incompleta da decisão, à qual faltará a dimensão
crítica e dialética natural do próprio ato de valorar os elementos de prova trazido por cada uma das partes opostas”.
AUILO, Rafael Stefanini. A valoração judicial da prova no direito brasileiro. Salvador: JusPodivm, 2021, p. 69.
24 CASTRO, Cássio Benvenutti de. Ônus da prova (função e natureza jurídica). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, nota
do autor. Sobre a superação do Estado de direito legislativo pelo Estado Constitucional e a pulverização do legicentrismo,
ver ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil (ley, derechos, justicia). Trad. Marina Gascón. Madrid: Editorial Trotta,
p. 33 e seguintes.
25 “É verdade que um dever absoluto de dizer a verdade poderia produzir resultados danosos, já que parece necessária
a configuração de derrogações, exceções e limitações na aplicação concreta desse dever. Todavia, mesmo as atenuações
práticas de tal dever não são outra coisa senão a confirmação de sua existência, ou seja, a necessidade de que qualquer
sistema ético inclua o dever de verdade entre os seus valores fundamentais. Seria, por outro lado, inconcebível (e,
igualmente, inaceitável) um sistema <moral> que não distinguisse a verdade da mentira, ou mesmo que legitimasse
expressamente a falsidade, fazendo, assim, da mentira e do engano as regras fundamentais de comportamento para
aqueles que adotassem essa peculiar espécie de moral”. TARUFFO, Michele. Uma simples verdade (o juiz e a reconstrução
dos fatos). Trad. Vitor de Paula Ramos. São Paulo: Marcial Pons, 2012, p. 116. O correlato dever da parte autora se reflete
no ônus da impugnação específica dos fatos, em contestação (art. 341 do CPC).
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vista que, na prática, as partes querem vencer a demanda, para além de uma descoberta
da verdade. Ocorre que a norma extraída desse texto da lei deve se conformar ao dever
de cooperação das partes com o juiz (art. 6º), o que indica a produção da prova com
integridade, ética e indivisibilidade enseja.
verdade

convencimento (certeza)

caráter objetivo e tem como parâmetro
a realidade do mundo externo (pode ser
controlado intersubjetivamente)

status subjetivo ou intuicionista que não permite
controle intersubjetivo (não tem parâmetro
externo)

Pensar que o “convencimento” judiciário pode abreviar a instrução reflete uma
concepção formal e apoucadora do contexto de valoração da prova, que macula o direito
fundamental à prova e deve ser combatido – por imperativos do constitucionalismo e do
projeto de justiça civil. A questão basilar do direito probatório atual é se direcionar a uma
“verdade possível” que dogmaticamente pode ser otimizada por intermédio das causas ora
entabuladas.
A causa operativa: a relação entre prova e verdade
O modelo demonstrativo e o modelo persuasivo de prova, em realidade, mantinham
o olhar mais para a simetria ou assimetria dos sujeitos processuais (ao invés de focar na
questão da ratificação dos enunciados em juízo). Assentado que o positivismo ainda subsiste
em direito continental, quando a metodologia parte da “norma para o fato”, o momento póspositivo implica outro estado de coisas – trata-se de racionalismo aplicado por intermédio de uma
metódica regrada, pautada em critérios, para se chegar a uma conclusão intersubjetivamente
controlável.
Os elementos do raciocínio probatório ora consistem na “hipótese, na prova e na
inferência”. Por isso, diversos estudos atuais já não falam em fases de um procedimento
probatório, antes refletem os contextos da instrução até a decisão. É necessário verificar que tal
maneira-de-ser convive em um espectro de incerteza, na medida em que a verdade absoluta
é impossível de ser captada; porém, o probabilismo lógico (relação inferencial entre
proposições) ilustra a tomada de decisão sobre as provas por aproximação à verdade, então
se falando em modelo subjetivo e modelo objetivo de corroboração da hipótese a ser testada.
O art. 369 do Código de Processo Civil estabelece:
Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente
legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o
pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.
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Pelo modelo subjetivo de corroboração de hipóteses26, basta que o juiz se repute
“convencido” para que algo seja tido como provado. Em decorrência, nessa perspectiva,
é impossível falar em “erro” no juízo de fato, porque ocorre um retrocesso à maneira de
funcionar da Jurisdição (no epicentro da teoria) sobreposta às partes. A noção de convicção
fica amarrada à crença ou estado psicológico do juiz, o que afasta um possível controle das
partes em relação à valoração da prova.
O modelo objetivo de corroboração de hipóteses reputa algo como provado quando existem
elementos de juízo suficientes nesse sentido.27 Não importa a crença ou opinião pessoal do juiz,
mas o que interessa é a existência de uma justificação válida que cognitivamente descreva o
estado de coisas em discussão. Ou seja, permite-se avistar o “erro” judiciário, quando não
é razoável a opção eleita pela justificação. Desloca-se o foco do “convencimento” do juiz
para a relação entre as provas e as hipóteses que se pretendem provar28. Fácil dizer que o
direito fundamental à prova consiste na linha que costura o direito material29 (a tutela do direito) aos
elementos técnicos (meio de prova) que servem para a valoração da prova: “hipótese-meio
de prova-inferência”.
A transcrição do art. 369 do Código de Processo Civil não retira em absoluto o toque
pessoal de uma decisão judiciária. Porém, a norma resultante do texto deve ser entendida que
“apesar da convicção” do juiz, ele decidiu de tal maneira que os elementos de juízo sejam
racionais e razoáveis para reputar “algo como provado” – a verdade por correspondência
estabelece um contexto merit-based que serve de paradigma a ser alcançado.
Existe um mundo real, ocorre que isso nem sempre aparece no processo. De
qualquer maneira, o juiz deve ter a modéstia a deferência prudencial para se valer da
probabilidade como ressignificação do raciocínio que lida com as provas e com a verdade.
O que se pretende é atingir mais proximamente a verdade, com base na probabilidade,
contando-se com a atitude proposicional de “aceitação” do juiz (não se fala em crença ou
convicção do juiz).
A causa institucional: a tutela jurisdicional no centro da teoria do processo
No atual quadrante constitucional, a tutela jurisdicional aparece como polo
metodológico do processo civil e ratifica a reestruturação da relação entre a prova e a
verdade. A racionalidade prática encerrada no formalismo processual assinala que a verdade
26 Rafael S. Auilo, cit., p. 107 e seguintes.
27 BELTRÁN, Jordi Ferrer. Prova e verdade no direito. Trad. Vitor de Paula Ramos. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2017, p. 36 e 37. O grau de exigência probatória depende fundamentalmente do acervo objetivo, deslocando-se o foco
“do convencimento para os fatores empíricos”. BELTRÁN, Jordi Ferrer. Prueba sin convicción (estándares de prueba y
debido processo). Madrid: Marcial Pons, 2021, p. 38 e 39.
28 PEIXOTO, Ravi. Standards probatórios no direito processual brasileiro. Salvador: JusPodivm, 2021, p. 39.
29 CASTRO, Cássio Benvenutti de. Standards de prova – na perspectiva da tutela do direito. Londrina: Editora Thoth,
2021, passim. Versão comercial da tese de doutoramento defendida perante a UFRGS, em 2020.
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regula e serve de paradigma para a decisão, desde fora do processo, ela serve como vértice de relevância
ao processo como um todo30.
Com efeito, a função primordial da prova é procurar determinar a verdade ou a
suficiência probatória para reputar provada uma hipótese. Daí se falar em prova como
argumento concreto que repercute operações dedutivas, indutivas, ponderativas ou analógicas,
sobretudo porque ela empresta validade justificatória às narrativas processuais, na
perspectiva de conduzir o processo em determinada solução otimamente aproximada da
verdade (sopesada a perspectiva da verdade e a atitude proposicional da aceitação do juiz,
ambas também podem ser encartadas no art. 369 do CPC).
A “aceitação” é uma atitude proposicional (=atividade mental) voluntária e
contextualizada, algo que corrige os padrões pré-compreensivos e dogmáticos da “crença”
ou da “convicção” – esse estado de coisas implicados pela tutela jurisdicional, portanto,
dispensa a opinião ou a intuição particular do juiz. A “crença” é all things considered e não se
modifica conforme o contexto; de outro lado, a aceitação é atitude voluntária e diretamente
ligada ao contexto (refere-se ao aporte de provas concreto, não considera “todos os
elementos” que podem formar uma crença)31.
O modelo constitucional aproxima a teoria da prova à razão prática, pois o direito
fundamental à prova adensa sensivelmente a narrativa processual para harmonizar o
modelo objetivo de prova enquanto ancoragem32 do discurso jurídico. Definitivamente, ao
invés de se falar em modelo demonstrativo ou persuasivo, uma metodologia sincrética do
diálogo assume força normativa com pretensão de correção material (justiça substancial),
de maneira que as provas amealhadas em sentido amplo são verticalizadas no alvitre de
uma decisão justa, cujo contexto poderia ser aceitável por outro juiz ou outro tribunal que
examine a prova, considerando a noção de justiça inserida no fluxo decisório.
O contexto probatório é premissa objetiva que não deve ser subordinado aos vacilos
psicológicos ou intuitivos de qualquer operador. Pelo contrário, ela vincula sensivelmente
uma pauta de controle intersubjetivo que aparelha a decisão e pode ser escrutinada pelas
partes. Em consequência, a completude na produção da prova é matéria que repercute
a dinâmica do direito fundamental – o contexto é fenômeno aberto que varia em tempo
30 TARUFFO, Michele. Verità e probatilità nella prova dei fatti. Revista de Processo, ano 32, n. 154, dez/2007, p. 214.
31 Jordi Ferrer Beltrán, Prova e verdade…, cit., p. 103. Quando se fala que “o cliente sempre tem razão” – em direito
do consumidor –, se isso for levado por uma “crença”, trata-se de pré-compreensão absoluta que não admite a figura do
erro ou dos particularismos do caso concreto; em sentido diverso, se tal máxima for entendida como uma “aceitação”,
trata-se de estado mental voluntário, contextual e provisório que pode ser modificado a depender das circunstâncias de
tempo e lugar, ainda mais, considerando os elementos de prova juntados no processo.
32 Neil MacCormick ressalta que as narrativas não-ficcionais devem ser de algum modo ancoradas na realidade. A prova
efetua essa ligação entre a realidade e a narrativa. Ver MAcCORMICK, Neil. Narrativas jurídicas. In MAcCORMICK,
Neil. Retórica e o estado de direito. Trad. Conrado Hübner Mendes e Marcos Paulo Veríssimo. Rio de Janeiro: Elsevier,
2008, p. 295.
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e lugar, portanto, o operador do direito deve estar atento à corroboração objetiva do
arsenal probatório e tendo em vista o substrato do direito material (a natureza da causa em
demanda define o standard de prova para reputar algo como suficiente provado).
A causa metodológica: o contraditório material
Para a valoração da prova, “o terceiro imparcial se garante pelo esforço argumentativo
das partes, que será a base para se construir a decisão expressa pela fundamentação. A
fundamentação das decisões, por sua vez, é indissociável, do contraditório, é a fiscalização
das partes para se alcançar uma decisão racional, não permitindo que seja ela ato isolado
do juiz, fruto da sua subjetividade. Pela ampla argumentação, tem-se o direito à prova e
assistência de advogado. É uma garantia das partes para que se possa ter o tempo processual
apto para reconstruir o caso concreto e discutir quais normas jurídicas serão adequadas”33.
A participação efetiva dos atores processuais substancializa a previsibilidade na
tomada de escolhas – ressaltando o direito de influência e o direito de não surpresa às partes.
Ravi Peixoto assinala que “a consideração de que uma hipótese fática está provada
deixa de depender primordialmente do juiz, sendo independente de sua convicção,
passando a ser determinada a partir do diálogo processual exercido por todos os sujeitos
processuais, mediante a comparação das hipóteses fáticas e as provas disponíveis. A
hipótese considerada provada depende de ter sido submetida à verificabilidade e à
refutabilidade”34.
O risco da falibilidade humana, ao proferir o juízo de fato, considerado o caráter
constitutivo do contraditório e a hierarquia constitucional da tutela jurisdicional, reflete
uma maior força indicativa de que, ainda que se considere que a prova também se presta
a chegar a uma conclusão “apesar do convencimento” do juiz (art. 369), o referencial da
verdade admite identificar a prática de erros de julgamento. Afinal, o Estado Constitucional
subentende um aparato de forças conviventes em que ninguém apreende a totalidade do
mundo real – nem mesmo o juiz (muito menos o juiz, tendo em vista as narrativas tendenciosas
que o influenciam).
As partes devem cooperar com o juízo, superando a clássica figura estática do ônus
de provar, para propulsionar o dever de comprovar (colaborar não somente com o juízo,
mas com a justiça e com a segurança jurídica).
A consequência natural do contraditório material é a responsividade do juiz, ora
prevista no art. 489, parágrafo primeiro do Código de Processo Civil:
33 TEODORO, Warlen Soares; MIGUEL JR., Waldir. O processo constitucional democrático e a condução da prova
pelo juiz na busca da verdade real. Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica, ano 9, n. 9/10, jan/dez/11. Belo
Horizonte: Forum, 2012, p. 197.
34 Standards..., cit., p. 44.
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Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo,
sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo
concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem
identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso
sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente
invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em
julgamento ou a superação do entendimento.

A racionalidade da apreciação do contexto probatório implica um contemporâneo
“quase-dever”35 de provar com vistas ao critério de comprehensivenes e de completeness –
pelo qual as provas que aparelham uma narratividade devem ser completas, íntegras e
indivisíveis, na medida que o ordenamento jurídico adjudica o compromisso da boa-fé.
De sua parte, o juiz tem a evidence responsive, na medida em que deve responder a todos os
argumentos suscitados pelas partes36.
É notório que o “juiz não é o único destinatário da prova”. No Estado Constitucional,
com a tutela jurisdicional no núcleo da teoria do processo, os movimentos dos atores processuais
servem ao debate do caso concreto e, também, para extrair sentido do ordenamento
jurídico. Logo, não pode haver uma individualização demasiada ou egoística do modelo
probatório.
Isso tudo revela a evolução para uma teoria cética moderada de interpretar as coisas
do processo, sobretudo, firmando uma ponte entre hermenêutica e raciocínio lógicoargumentativo, que assinala a distinção entre “texto de lei e norma” e afirma o aparente
isolamento entre o contexto de admissão da prova e o contexto da valoração da prova. “O julgador
ocupa papel decisivo no fenômeno probatório. Aliás, sobre isso, mantém-se a ideia do que
já se denominou de ativismo probatório equilibrado, compreendido, objetivamente, pelos
35 A doutrina de vanguarda defende a evolução do ônus para o dever de provar, alinhando a perspectiva subjetiva
dos sujeitos parciais a uma colaboração de integridade da prova. Se o processo é campo de estratégia, isso não pode ser
levado ao extremo de cobrar responsividade (inteireza na motivação) do juiz, no caso de furtividade das partes na tarefa
de apresentação das provas relevantes aos fatores determinantes da contenda. Ver Uma simples verdade..., cit., p. 165-6.
Também verificar Pugliese, Precedentes..., cit., p. 43 e seguintes.
36 “As decisões judiciais devem levar em consideração tudo o que foi alegado pelos procuradores das partes, seja para
acolher um argumento e mudar de opinião, seja para demonstrar a razão pelas quais um fundamento não foi acolhido”.
PUGLIESE, William. Precedentes e a civil law brasileira (interpretação e aplicação do novo Código de Processo Civil).
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 43.
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poderes instrutórios do julgador, de modo calibrado, no sentido de que seja proativo na
busca da verdade, sem, porém, invadir o papel das partes, aquilatando a cooperação no
processo, que tem como norte a realização de justiça”. Júlio Cesar Lanes e Fabrício Costa
Pozatti37 ressaltam que “não há como se admitir a valoração antecipada da prova. Juízo de
admissibilidade e juízo de valoração da prova não se confundem”.
O Enunciado 50 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis) assinala:
Os destinatários da prova são aqueles que dela poderão fazer uso, sejam
juízes, partes ou demais interessados, não sendo a única função influir
eficazmente na convicção do juiz.

A proposição é decorrente da força do processo justo e do direito fundamental à
prova, que são adensados pelo art. 378 do Código de Processo Civil (“ninguém se exime do
dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade”).
Os artigos 31 a 33 da Lei 8.906/94 remetem para o Código de Ética e Disciplina da
OAB, que especifica:

Art. 2º O advogado, indispensável à administração da Justiça, é defensor
do Estado democrático de direito, da cidadania, da moralidade pública,
da Justiça e da paz social, subordinando a atividade do seu Ministério
Privado à elevada função pública que exerce.
Parágrafo único. São deveres do advogado:
(...) VIII – abster-se de:
a) utilizar de influência indevida, em seu benefício ou do cliente;
b) patrocinar interesses ligados a outras atividades estranhas à advocacia,
em que também atue;
c) vincular o seu nome a empreendimentos de cunho manifestamente
duvidoso;
d) emprestar concurso aos que atentem contra a ética, a moral, a
honestidade e a dignidade da pessoa humana;
Art. 6º É defeso ao advogado expor os fatos em Juízo falseando
deliberadamente a verdade ou estribando-se na má-fé.

O contraditório38 eleva epistemicamente a prova, porque legitima a conclusão
do Estado-juiz através do contato equilibrado entre as partes. Susan Haack39 pontua
37
LANES, Júlio Cesar Goulart; POZATTI, Fabrício Costa. O juiz como único destinatário da prova (?). In
ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel (coord.); DOTTI, Rogéria (org.). O processo civil entre a técnica
processual e a tutela dos direitos (estudos em homenagem a Luiz Guilherme Marinoni). São Paulo: Revista dos Tribunais,
2017, p. 503/4. Os autores transcrevem recentes julgados do STJ que consideram o juiz como destinatário da prova –
contrariando o que a doutrina, unanimemente, tem defendido nos tempos atuais.
38 A ausência de contraditório motivou a inadmissibilidade de diversas provas atípicas, de maneira a se afastar uma
decisão “surpresa”. Contudo, não se fala em ausência, mas em mitigação temporária do contraditório, que posteriormente
é integralizado e mantém a legitimidade da prova e da consequente decisão. TARUFFO, Michele. Il diritto alla prova nel
processo civile. Rivista di Diritto Processuale, Padova, Cedam, vol. XXXIX, p. 101-3.
39 HAACK, Susan. Epistemology and the law of evidence: problems and project. In HAACK, Susan. Evidence
matters – science, proof, and truth in the law. New York: Cambridge University Press, 2014, p. 14.
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que as provas indicam “how comprehensive the evidence is (analogue: how much of the
crossword has been completed)”, porque faz menção ao conjunto probatório como um
“mosaico” ou “palavras cruzadas”, onde cada lacuna deve corroborar a outra. O papel
do contraditório material é preencher tal espaço de valoração da prova por intermédio
do “grau de inclusão”, ou seja, a prova de suficiência que visa a conferir adicional vigor às
provas já elencadas.
5. CONCLUSÃO
O problema do livre convencimento motivado não está na literalidade do Código
de Processo Civil. A questão peremptória é “como” atribuir funcionalidade ao art. 371 do
CPC, na medida em que a decisão deve ser justificada por critérios racionais e “apesar”
do convencimento do juiz – no caso, a aceitação é uma atividade mental voluntária e que leva em
conta o contexto material juntado no processo, o que permite elaborar a transição dos tipos e da
tipicidade positivista para o regramento metódico-estruturante do raciocínio probatório
contemporâneo (conferindo sentido ao art. 369 do CPC). Considerando que o direito
fundamental à prova é uma linha que costura o direito material às técnicas processuais que
abarcam os meios de prova e atribuem uma nova responsabilidade e responsividade ao
magistrado.
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A NATUREZA FUNDAMENTAL DO DIREITO
À PROVA NO ÂMBITO DO PROCESSO DO
TRABALHO
The fundamental nature of the right to proof in the
scope of the work process
  
RESUMO: O artigo, à luz da doutrina e da
jurisprudência, aborda o direito à prova como direito fundamental e uma dimensão à garantia ao devido processo legal sob a perspectiva substancial no
âmbito do Processo do Trabalho.
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ABSTRACT: The article, in the light
of doctrine and jurisprudence, addresses the right
to proof as a fundamental right and a dimension
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1. INTRODUÇÃO
Questão tormentosa e que ainda desperta celeuma, diz respeito à natureza do direito
à prova.
O presente artigo, sem qualquer pretensão de ser definitivo, propõe uma breve
discussão a respeito desse tema, um direito constitucional processual de natureza
fundamental, que tem fundamento material no princípio do Estado Democrático de
Direito, sendo uma dimensão da garantia ao direito de defesa e ao devido processo legal,
sob a perspectiva substancial. O artigo propõe a discussão do tema especialmente sob a
perspectiva do Direito Processual do Trabalho, informado por princípios específicos, em
razão partes envolvidas no conflito decorrente do trabalho humano, como se procurará
demonstrar ao longo da exposição.
2. O DIREITO À PROVA. NATUREZA
O direito à prova decorre do próprio modelo de Estado Democrático de Direito
(art. 1º do Texto Maior), e dos diversos Tratados Internacionais de Direitos Humanos,
1 Desembargador do Trabalho do TRT 24ª Região. Mestre em Direito pela UnB e doutor em Direito Social pela
UCLM – Espanha, e-mail: ffilho@trt24.jus.br.
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dos quais o Brasil é signatário, tendo o sentido de que ninguém pode ser condenado sem
ser ouvido ou sem que se lhe assegure o direito de demonstrar o que alegado em defesa
do direito que alega ter sido ameaçado ou violado (arts. 5º, inciso XXXV do Texto Maior;
14.1 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966 (ONU, 8º Declaração
Universal de Direitos Humanos da ONU, de 1948; 8º da Convecção Americana de Direitos
Humanos – Pacto de San José da Costa Rica, de 1969). Por conseguinte, ninguém poderá ser
sentenciado sem que lhe seja garantido o direito à prova do direito que entende ameaçado
ou violado.
A questão que se põe diz respeito a natureza desse direito.
Gomes Canotilho2 lembra que o direito à prova é de natureza fundamental. Para
ele, esse direito não possui a merecida atenção por parte da doutrina, sendo normalmente
inserido em outros direitos constitucionais, como o direito de defesa, ao contraditório,
ou da vedação ao uso de provas ilícitas, embora tenha natureza de direito fundamental,
pensamento que é, de certa forma, compartilhado por Cândido Dinamarco3, para quem,
nem a Constituição, nem a lei afirmam esse direito de modo amplo, nem existe a garantida
constitucional específica e formal quanto ao direito à prova, mas ele decorre, com absoluta
segurança, de alguns de seus textos de amplitude mais geral. Daí porque se pode afirmar
que o direito fundamental à prova tem fundamento constitucional na garantia do devido
processo legal (art. 5º, inciso LV do Texto Maior), em seu sentido substancial, por guardar
relação com o direito à ampla defesa, consistente no direito de as partes demonstrarem o
que alegado na inicial ou na contestação.
Não é por outra razão que Cândido Rangel Dinamarco4, ao se referir ao direito à
prova, faz menção ao direito à prova legítima, de acordo com os procedimentos legais,
enquanto André Ramos Tavares5 defende que o devido processo legal, no âmbito do
processo, significa garantia concedida às partes de utilizar-se da plenitude dos meios
jurídicos existentes para demonstração de suas alegações, sendo isso - digo eu – o que se
extrai da intelecção do art. 369 do Código de Processo Civil - CPC.
Assim, vale lembrar com Eduardo Cambi que o direito fundamental à prova “é
um desdobramento da garantia constitucional do devido processo legal ou um aspecto
fundamental das garantias processuais da ação, da defesa e do contraditório”.6
Pode-se, então, defender que existe uma tutela constitucional processual, de natureza
2 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito constitucional. 6. ed. Coimbra: Almedina, 1996, p. 517________Estudos
sobre direitos fundamentais. São Paulo: RT, 2008, p. 169-170. Vide também BUSTAMANTES ALARCÓN, Reynaldo.
El derecho fundamental a probar y su contenido essencial. Disponível em: < C:/Users/usuario/Downloads/15713Texto%20del%20artículo-62434-1-10-20161128.pdf>. Acesso em 5.5.2022.
3 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito processual civil. São Paulo: Malheiros, 2005, v. III, p. 48-49.
4 Ibdem.
5 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito constitucional. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 677.
6
CAMBI, Eduardo. Curso de direito probatório. 22. ed. Curitiba: Juruá, 2014, p. 21.
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de direito fundamental, à prova, decorrente do mega princípio do Estado Democrático de
Direito, que encontra abrigo e fundamento material no art. 1º do Texto Supremo7 e nos
Tratados e Convenções de Direitos Humanos dos quais o Brasil é signatário.
No âmbito da doutrina internacional, averba Luís Genaro Alvaro Valverde8:
Con la redefinición del proceso en el marco del Estado Constitucional de Derecho, se
pretende superar su concepción tradicional y dogmática, de modo tal que este pueda
constituirse en un mecanismo idóneo y eficaz en la defensa de los derechos de las personas
(naturales y jurídicas; por ello se sostiene que los derechos fundamentales poseen una
dimensión procesal o, dicho de otro modo, la dimensión constitucional del proceso.
Estos sucesos, han originado también una nueva configuración de
determinadas instituciones procesales que fueron realzadas a la
categoría de derechos fundamentales, como es el caso del derecho
a la prueba (derecho fundamental de naturaleza procesal).

O processo, enquanto instrumento de composição justa de conflitos, não pode
constituir, com base em entendimento pessoal, subjetivo do julgador, em fonte de injustiça
não estando no arbítrio do juiz nem das partes, tendo estas o direito de não apenas colaborar,
mas de contribuir de forma concreta para a decisão (arts. 6º e 369 do Código de Processo
Civil - CPC). Portanto, não constitui um fim em si mesmo, especialmente no âmbito dos
conflitos decorrentes do contrato de trabalho, que nasce da realidade vivenciada pelas
partes que o compõe9 e, por isso mesmo, é que o Processo do Trabalho é informado
pelos princípios específicos, como o da simplicidade e informalidade, enquanto a prova,
na maioria dos casos, é oral podendo ser produzida enquanto não encerrada a instrução e
desde que observado o que previsto nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil - CPC,
devendo ser esta a correta interpretação que se deve emprestar à norma constante do
art. 845 da Lei Consolidada – CLT. Daí porque não podem ser aplicadas ao Processo do
Trabalho, de forma absoluta, as regras e os princípios sobre o momento de produção da
prova inerentes ao Processo Civil Comum, até mesmo dada à desigualdade material entre
as partes.
Nesse sentido, foi que defendi em manifestação doutrinária10, ao afirmar:

7 O Estado Democrático de Direito é “caracterizador do Estado Constitucional, significa que o Estado se rege por
normas democráticas de Direito, com eleições livres, periódicas e pelo povo, bem como o respeito das autoridades
públicas aos direitos e garantias fundamentais” e “exprime fundamentadamente a exigência da integral participação de
todos e de cama uma das pessoas na vida política do país, a fim de garantir o respeito à soberania popular”. (MORAES,
Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2010, p. 6).
8 VALVERDE, Luís Genaro. “Derecho fundamental a la prueba: garantía constitucional de naturaleza procesal”.
Disponível em: <file:///C:/Users/usuario/Documents> Acesso em 5.5.2022.
9 DE LA CUEVA, Mario. Derecho Mexicano del Trabajo. México: Porrua, 1953, p, 14 e ss.
10 LIMA FILHO, Francisco das C. “Breves considerações sobre os principais princípios estruturantes do Código de
Processo Civil e sua aplicação do Processo do Trabalho”. Disponível em: <Âmbito Jurídico>. Acesso em 5.5.2022.
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O que não se admite é que a parte venha a ser condenada ou não possa
ter reconhecido determinado direito por falta de oportunidade de poder
influenciar na decisão, ou venha de alguma forma a ser prejudicada por
ausência da oportunidade de exercer esse direito fundamental. É esta a
dimensão substancial do princípio do contraditório que, uma vez não
observada, poderá levar a invalidade do processo e mais que isto, a
injustiça, o que não se pode admitir, pois o Direito visa atingir o justo11.

Nesse sentido, é também o entendimento de Fred Didier Jr12, para quem:
Se não for conferida a possibilidade de a parte influenciar a decisão
jurisdicional - e isso é o poder de influência, de interferir com argumentos,
ideias, alegando fatos, a garantia do contraditório estará ferida. É
fundamental perceber isso: o contraditório não se efetiva apenas com a
ouvida da parte, exige-se a participação com a possibilidade, conferida à
parte, de influenciar no conteúdo da decisão.

Desse modo, o direito fundamental à prova, pode visto sob duas dimensões: a
primeira, no direito da prática dos atos processuais, visando o emprego dos meios de provas,
ainda que não previstos em lei, desde que moralmente legítimos, para demonstração ao
julgador a respeito da versão dos fatos juridicamente relevantes e controvertidos que
tenha sido feita pelas partes e a realidade histórica; e a segunda se revela no direito à tutela
jurisdicional pautada pela valoração da prova, de acordo com os critérios de racionalidade
e de proporcionalidade13, e no Processo do Trabalho, levando-se em consideração a
assimetria econômica e social entre o empregado e o empregador, além dos princípios de
tutela do trabalho humano subordinado que permite, por exemplo, a inversão do ônus da
prova contra o acionado quando mesmo negado o vínculo de emprego, admite a relação
de trabalho, ou ainda, quando houver dúvida, a prova deve ser valorada à luz do princípio
da realidade e daquilo que comumente acontece (art. 852-I, § 1º do Diploma Consolidado
– CLT).
Assim entendido, o art. 818/CLT, que trata da distribuição do ônus da prova, deve
ser interpretado em harmonia com a norma contida no art. 8º do Código de Processo Civil,
recomendando que o juiz deve decidir de acordo com os princípios da razoabilidade e da
11 “O Direito é sobretudo um sistema histórico-cultural de garantias, e o “justo” não é senão a realização de um sistema
social de vida que assegure civilmente a cada homem a afirmação ao livre desenvolvimento de sua singularidade pessoal”.
REALE, Miguel. Horizontes do Direito e da História. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 25.
12 O direito à prova é conteúdo do direito fundamental ao contraditório e, portanto, dimensão substancial desse
princípio-garantia que encontra assento no Texto Maior. Nessa perspectiva, o direito à prova também é um direito
fundamental. DIDIER JR. Fredie et al. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: JusPODIVM, v. 2, 2015, p. 41.
13 REICHTT, Luis Alberto. O direito fundamental à prova e os poderes instrutórios do juiz. In: Revista de Processo.
São Paulo: Editora RT. v. 281/2018 - jul/2018.
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proporcionalidade, sempre com respeito a dignidade humana das partes.
E aqui entra em cena a questão da chamada prova dividida, em que, em regra, os
juízes julgam de acordo com a literalidade do art. 818 da Lei Consolidada, decidindo contra
aquele que tinha o ônus da prova.
Entretanto, e com todo respeito, nessa hipótese, o julgador deve decidir valorando
de forma ponderada a prova independentemente de quem era o ônus, de acordo com
aquilo que normalmente ocorre na vida real.
De fato, na hipótese de caracterização do que doutrinariamente se denomina prova
dividida, incumbe ao julgador fazer a devida interpretação tomando em consideração os
demais elementos constantes dos autos e aquilo que comumente acontece no plano da
realidade da vida, de modo que possa verificar qual aquela que se mostra mais verossímil e
se aproxima da verdade e justiça, e não apenas rejeitar o que eventualmente afirmado pelas
testemunhas (arts. 371 do Código de Processo Civil - CPC combinado com o contido no
art. 852-I, § 1º da Lei Consolidada - CLT).
Nesse sentido, aliás, foi o que decidiu o Colendo Tribunal Superior do Trabalho
- TST no RR 756-90.2010.90.5.09.0322. Rel. Ministro Luiz Vieira de Melo e o TRT 15ª
Região, no julgamento Processo 0000148-65.2012.5.15.0028 (Rel. Des. Francisco Alberto da
Motta Peixoto Giordani).
É que a mera rejeição da prova oral com base apenas na discutível teoria da prova
dividida, poderá violar o direito da parte à devida e justa prestação jurisdicional.
Nessa linha de pensar, se o autor afirma na inicial determinado direito, a ele não se
pode negar o fundamental direito processual de demonstrar essa alegação, sob pena de se
ferir o direito à prova e a garantia ao devido processo legal sob a perspectiva substancial,
ou seja, aquele no qual “seja dado às partes a tutela jurisdicional adequada, justa, em tempo
e de forma razoável, sem abusos de exageros”14.
Ademais, se além de se indeferir a prova hábil e necessária com a qual a parte
pretendia demonstrar o que alegado, como temos constatado em alguns casos, e em
sentença se vem rejeitar o pedido, deve-se anular o processo a partir do indeferimento da
prova, porque a decisão atenta contra o fundamental direito à prova, ferindo ainda, garantia
do devido processo sob a perspectiva substancial15.
Nesse sentido, vale citar entre outros, o seguinte julgado da 2ª Turma do TRT da 24ª
Região, ao deixar assentado:
14 GONÇALVES PARIZ, Ângelo Aurélio. O Princípio do Devido Processo Legal. Coimbra: Almedina, 2009, p. 173
e seguintes.
15 OLIVEIRA LIMA, Maria Rosynete. Devido processo legal. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1999, p.
174.
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1.
NULIDADE PROCESSUAL. MORTE DO PATRONO
DA DEMANDA NO CURSO DO PROCESSO NA PESSOA DE
QUEM FOI FEITA INTIMAÇAO, DEPOIS DO ÓBITO, DE
CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA E POSTERIORMENTE
PARA MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DO INTERESSE NA
PRODUÇÃO DE PROVA ORAL SEGUIDA DO PROFERIMENTO
DE DECISÃO - Nos termos do previsto no art. 313, inciso I, § 3º do
Código de Processo Civil - CPC, a morte do advogado da parte provoca
a suspensão do processo, de modo a permitir que novo patrono seja
constituído, sob pena de extinção sem apreciação de mérito. Comprovado
que a intimação da acionada quanto ao cancelamento da audiência em
razão da pandemia da covid-19 e de despacho no qual deveria manifestar
interesse sobre a produção da prova oral se deu na pessoa do advogado
falecido, nula de pleno direito ou mesmo inexistente e, como consequência,
todos os demais atos subsequentes, inclusive da sentença (arts. 794 e 795 da
CLT), podendo o vício ser alegado a partir do momento em que, intimada,
constitui novo advogado, inclusive em recurso, como corretamente
arguida. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO
DE PROVA REQUERIDA NO MOMENTO OPORTUNO PARA
DEMONSTRAÇÃO DE FATO CONTROVERTIDO. VIOLAÇÃO
À GARANTIA FUNDAMENTAL À PROVA DIMENSÃO DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL E AO DIREITO
DE DEFESA (INCISOS LIV E LV DO ART. 5º DO TEXTO
SUPREMO E 818, INCISO II DA LEI CONSOLIDADA)- O
indeferimento da produção de prova requerida pelo demandado, em
audiência, quanto à matéria fática controvertida, cujo ônus lhe incumbia,
implica em ofensa ao fundamental direito à prova, dimensão da garantia
à ampla defesa, que encontra abrigo no Texto Maior (art. 5º, inciso LIV)
e ao devido processo legal, sob a perspectiva substancial (inciso LV),
impedindo a parte o direito de demonstrar o que alegou em defesa, cujo
encargo lhe incumbia (art. 818, inciso II da Lei Consolidada - CLT),
ainda mais quando na sentença se defere o pedido posto na inicial, sendo
manifesto o prejuízo da parte que impedida de produzir a prova requerida
no momento processual oportuno, por equívoco provocado pela nulidade
da intimação de decisão levada a efeito por meio de advogado falecido.
Intelecção do contido nos arts. 794 e 795 da CLT. Sentença anulada com
reabertura da instrução, garantida à recorrente, o direito de produzir a
prova oral oportunamente requerida. Recurso provido. (TRT 24ª Região.
RORSum 0034465-09.2019.5.24.0004. Des. Francisco das C. Lima Filho).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Do que antes exposto, se pode concluir que o direito à prova, além de ser uma
dimensão da garantia constitucional ao devido processo legal substancial, que encontra
abrigo no inciso LV do art. 5o do Texto Supremo, tem natureza jusfundamental, à medida
que de seu correto exercício, depende, em regra, uma decisão que componha de forma
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justa o conflito posto a julgamento16.
Acertada, assim nos parece a assertiva de Castanheira Neves17, no sentido de que
“se considera que a efetividade só se revela virtuosa se não colocar no limbo outros valores
importantes do processo, a começar pelo da justiça, mas não só por este. Justiça no processo
significa exercício da função jurisdicional de conformidade com os valores e princípios
normativos conformadores do processo justo em determinada sociedade (imparcialidade
e independência do órgão judicial, contraditório, ampla defesa, igualdade formal e material
das partes, juiz natural, motivação, publicidade das audiências, término do processo em
prazo razoável, direito à prova”), ou seja, “el modelo [que el] art. 6 CEDH denomina proceso
equitativo, o el que la jurisprudencia constitucional [la española] denomina proceso justo (v. gr. SSTC
65/2007, de 27 de marzo, 146/2007, de 18 de junio)”18.
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A ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO E SEUS
IMPACTOS NA (IN)APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
The economic analysis of law and its impacts on
the (in)application of the principle in dubio pro
societate
				
RESUMO
O corrente artigo tem por objetivo principal
verificar a aplicabilidade ou não do princípio do in
dubio pro societate, dentro da lógica processual
penal, à luz da Análise Econômica do Direito. Os
objetivos secundários, por sua vez, consistem em
descrever no que consiste a Análise Econômica
do Direito e o princípio in dubio pro societate,
demarcando os pontos da aplicabilidade deste na
ótica processual penal. Registra-se que a pesquisa
é de natureza bibliográfica e jurisprudencial, sendo
que o método utilizado é o dedutivo, posto ser o
mais adequado para se depurar o objetivo principal
deste trabalho. Assim, parte-se do estudo da Análise
Econômica do Direito a fim de contextualizar o
leitor do que se trata aquele. Após, contextualiza-se
a aplicação do princípio in dubio pro societate, mais
especificamente quando da oferta da peça inicial
acusatória e do fim da primeira fase do procedimento
do Tribunal do Júri (pronúncia). Ao fim, adentra-se
ao ponto fulcral, depurando-se se, na perspectiva
da Análise Econômica do Direito, o princípio do in
dubio societate seria aplicável ou não. O referencial
teórico utilizado é o sistema referencial da Análise
Econômica do Direito.
PALAVRAS-CHAVE: Análise Econômica
do Direito, princípio in dubio pro societate, Law and
Economics.

Allan Thiago Barbosa Arakaki1
Maria de Fátima Ribeiro2
ABSTRACT
The main objective of this article is to verify
the applicability or not of the principle of in dubio
pro societate, within the criminal procedural logic, in
the light of the Law and Economics. The secondary
objectives, in turn, are to describe what the Law and
Economics and the in dubio pro societate principle
consist of, demarcating the points of applicability of
this in the criminal procedural perspective. It is noted
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1.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho possui como objetivo principal verificar a aplicabilidade ou
não do princípio do in dubio pro societate, dentro da lógica processual penal, à luz da Análise
Econômica do Direito. Os objetivos secundários, por sua vez, consistem em descrever no
que consiste a Análise Econômica do Direito e o princípio in dubio pro societate, demarcando
os pontos da aplicabilidade deste na ótica processual penal.
Ademais, a pesquisa se mostra relevante e atual. A relevância deflui da circunstância
de imprimir um viés consequencialista e utilitário, pontos primordiais no Law and Economics,
a respeito da aplicabilidade ou não do princípio do in dubio pro societate. A atualidade decorre
da frequência e a banalização com que o princípio em tela é tratado, sem se questionar
as consequências de seu uso. Some-se que, embora existam vários materiais a respeito da
Análise Econômica do Direito, muito pouco há quanto ao uso dentro do processo penal.
Registre-se, por oportuno, que a pesquisa entabulada é de natureza bibliográfica e
lastreada na jurisprudência do STF e do STJ. Nessa perspectiva, o método utilizado é o
dedutivo, posto ser o mais adequado para se depurar o objetivo principal deste trabalho.
Com efeito, considerando o objetivo principal discriminado acima, resta evidente a
conveniência da utilização do método dedutivo, o qual propicia a partida de uma premissa
geral para a formulação de uma premissa específica.
Premido dessa ideia, parte-se inicialmente do estudo da Análise Econômica do
Direito a fim de contextualizar o leitor. Após, delimita-se a aplicação do princípio in dubio
pro societate, mais especificamente quando da oferta da peça inicial acusatória e do fim
da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (pronúncia). Ao fim, adentra-se
ao ponto fulcral, depurando-se se, na perspectiva da Análise Econômica do Direito, o
princípio do in dubio societate seria aplicável ou não. O referencial teórico utilizado, por sua
vez, é o sistema referencial da Análise Econômica do Direito ou Law and Economics.
2.
A
ANÁLISE ECONÔMICA
REFERENCIAL TEÓRICO

DO

DIREITO

ENQUANTO

A Análise Econômica do Direito é um sistema referencial que possui claramente
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um viés utilitarista e consequencialista. (POSNER, 2010, p. 100). Significa dizer que se
propõe que o Direito não seja visualizado como um sistema hermético, abstrato, o qual se
situaria em outro vértice totalmente distante da Economia. Ao contrário disso, pressupõe
que o Direito seja visualizado sob a ótica da eficiência econômica, permitindo fluir uma
perspectiva que se preocupa com as consequências econômicas. (POSNER, 2007, p. 57).
Um dos nomes de relevo do Law and Economics foi Richard Posner, cuja contribuição
em seus textos remontam a década de 1960, pugnando pela imprescindibilidade de focar o
Direito em conjunto com a Economia. (ARAKAKI, ROSSIGNOLLI, 2021, p. 178). Allan
Arakaki e Marisa Rossignolli (2021, p. 178) sintetizam: “A Análise Econômica do Direito,
portanto, agrega uma visão mais rica e plural de determinado fato e ato, perpassando pelos
viesses do Direito e da Economia.”
Mister não olvidar que não se trata de um enfoque limitante a determinado ponto do
Direito ou a categoria jurídica, mas sim um filtro que perpassa por todo o campo jurídico,
como direito de família, processo civil, processo penal, Direito Constitucional, sendo ainda
aplicável a infindáveis institutos jurídicos, como contratos civis, a regulação, propriedade,
entre outros. Assim, não há qualquer limite a aplicabilidade das definições compartilhadas
pelo Law and Economics ao Direito como um todo. (POSNER, 2007, p. 55).
Uma das premissas desse sistema de referência se refere à teoria da escolha racional,
segundo a qual “os indivíduos são racionais, o que significa que efetuam escolhas e que
as escolhas buscam maximizar o seu próprio interesse, ou, como fizeram os economistas,
maximizarem a sua utilidade.” (CARVALHO; MATTOS, 2008, p. 6).
A teoria da escolha racional é de fundamental na lógica do Law and Economics, posto
que as pessoas tendem a ter escolhas racionais, o que permite certa previsibilidade acerca
de problemas relacionados à eficiência do direito, bem como ao custo dos instrumentos
jurídicos e suas implicações, sobretudo diante do caráter utilitarista da Análise Econômica
do Direito (ALVAREZ, 2006, p. 53).
É dentro do complexo universo da Análise Econômica do Direito que encontram
definições da eficiência econômica. O ideal buscado é certamente o ótimo de Pareto ou
a eficiência econômica de Pareto, entretanto, há, em igual sentir, o critério da eficiência
econômica de Kaldor-Hicks, cuja definição não pode ser ignorada.
Enquanto a eficiência de Pareto se refere a situações em que há vantagem a todos
os agentes, ou seja, todos se beneficiam, na de Kaldor-Hicks, Rachel Szstajn (2005, p. 76)
adverte: “as normas devem ser desenhadas de maneira a gerarem o máximo de bem-estar
para o maior número de pessoas”. Assim, o ideal é a busca pelo ótimo de Pareto, um
cenário dentro do qual não há prejuízo a outrem, muito embora seja uma hercúlea busca,
pois o mais comum é de que a melhora da situação de um importe prejuízo a outrem
(Kaldor-Hicks).
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A respeito da eficiência de Pareto, Antônio Porto e Nuno Garoupa (2022, p. 64)
sintetizam: “A metodologia de eficiência de Pareto estipula que uma determinada medida
pode ser considerada eficiente somente quando melhora o nível de bem-estar de alguém
sem piorar o nível de bem-estar de outra pessoa”. Latente, por conseguinte, que o cenário
ideal a se perseguir é pelo ótimo de Pareto, situação este em que a melhora de um não
implica prejuízo a outrem.
Ademais, partindo da própria lógica da Análise Econômica do Direito e da escolha
racional, emerge ainda a Teoria dos Jogos. Esta, como aponta Fillipe Rodrigues (2021,
p. 88), “serve como uma ferramenta preditiva das decisões dos indivíduos quando em
interação, útil, portanto, para modelar incentivos bastantes a produzir decisões desejadas
ou para antever as indesejadas”. Em outras palavras, a Teoria dos Jogos pressupõe a
existência de uma troca de ações impulsionadas pela vantagem ou desvantagem que cada
player ou jogador pode auferir.
Oportuno destacar que a dinâmica da Teoria dos Jogos possui três nuances definidas,
quais sejam, a de puro conflito, de coordenação ou mista. (MACKAAY; ROUSSEAU,
2020, p. 45). Na hipótese de puro conflito, inexiste, de fato, o interesse do Direito em tais
situações, uma vez que o cenário conflitivo puro, sem qualquer perspectiva de composição
ou coordenação dos interesses em jogo, não possibilitaria a aplicabilidade da teoria em tela.
Quanto às situações de coordenação ou mista, a perspectiva é diferente, uma vez que há
espaço para a aplicação do Direito.
Ejan Mackaay e Stéphane Rousseau (2020, p. 45) aduzem que a teoria dos jogos,
na perspectiva de simples coordenação, pressupõe que os indivíduos, para evitarem um
conflito, estão propensos a adotarem comportamentos que harmonizem os interesses em
jogo. Já, na dimensão mista, a cooperação é vantajosa aos players envolvidos, mas é mais
benéfico a um deles agir cautelosamente, dissimulando seu real propósito, desde que não
torne isso evidente aos demais jogadores, sob pena de acabar com o cenário cooperativo
existente (MACKAAY; ROUSSEAU, 2020, p. 45).
Ainda, dentro da própria perspectiva da Teoria dos Jogos, extremamente oportuna
para o assunto a ser tratado aqui, é necessário não olvidar que os indivíduos, em razão de
sua tendência à escolha racional, tendem a realizar uma ponderação das opções existentes,
selecionando a que lhe forneça o aumento do seu bem-estar (ROCHA; RIBEIRO, 2016,
p. 167).
Diante dessa dinâmica, percebe-se a importância de buscar o ótimo de Pareto,
por intermédio de um equilíbrio, dentro do qual “pressupõe que tenham sido eliminados
todos os desperdícios, ou seja, que todas as oportunidades de trocas benéficas tenham se
esgotado” (ROCHA; RIBEIRO, 2016, p. 167-168). Destarte, a eliminação de desperdício
e a busca da eficiência de resultados, em um cenário de escassez de recursos, é ponto
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imprescindível no sistema referencial em tela.
É sob esse viés que se torna conveniente a aplicabilidade da Análise Econômica
do Direito, a qual pode contribuir não somente em relação às decisões judiciais, mas, em
igual sentir, quanto ao funcionamento do próprio Poder Judiciário, como ente gestor de
recursos limitados (ROCHA; RIBEIRO, 2016 p. 169), e em relação às demais instituições
essenciais ao próprio Sistema de Justiça, como o Ministério Público (art. 127 da CF/88), a
Defensoria Pública (art. 134 da CF/88) e a advocacia privada (art. 133 da CF/88).
Abordados os principais pontos gerais a respeito do referencial teórico utilizado
e seu vernáculo próprio, mostra-se imprescindível delimitar sobre qual perímetro será
aplicado o sistema referencial descrito, motivo pelo qual se passa a analisar, no próximo
capítulo, como ordinariamente ocorre a aplicação do princípio in dubio pro societate dentro
da dinâmica processual penal.
3.
O PRINCÍPIO IN
PROCESSO PENAL

DUBIO PRO SOCIETATE DENTRO DO

O princípio in dubio pro societate, embora não tenha previsão em nenhum texto
legal, seja na Constituição Federal de 1988, seja na legislação infraconstitucional, tem
sido aplicado de forma ordinária e assimilado pela doutrina processualista penal. Remetese a sua assimilação pelo sistema jurídico, como uma construção artificial, a partir do
julgamento, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do RHC 32769/SP, de relatoria
do Min. Nelson Hungria3.
Cuidava-se de um caso de decretação da prisão preventiva, em que a Corte Suprema
chegou à conclusão de que, antes da sentença final, prevaleceria o princípio in dubio pro
societate. Significaria dizer que não haveria necessidade de certeza para a prática do ato
processual ou da prisão decretada, sendo que, no caso de dúvida, esta militaria em desfavor
do indivíduo sobre o qual recairia o jus puniendi estatal, exceto quando da prolação da
sentença.
A partir dessa premissa dois pontos foram definidos pela jurisprudência como
marcos para a aplicabilidade do princípio do in dubio pro societate, apesar de não existir
nenhum amparo legal ou constitucional para tanto. O primeiro, quando da oferta da ação
penal pelo órgão ministerial, quando então se sedimentou o entendimento de que, havendo
dúvida, deveria o Ministério Público ofertar a ação penal, com o seu regular recebimento e
trâmite, uma vez que o princípio in dubio pro reo incidiria apenas quando da sentença4.
3 Recurso de Habeas-Corpus, seu desprovimento. Na decretação da prisão preventiva, não está o juiz adstrito, no
tocante a imputada autoria do crime, a um convencimento idêntico ao que é necessário para a condenação. Antes da
sentença final, não prevalece o In Dubio pro Reo, mas o In Dubio pro Societate. (STF, 1953).
4 A respeito do assunto, colham-se no mesmo sentido os seguintes precedentes da lavra do STJ: AgRg no RHC 155733/
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O segundo ponto que fora, em igual sentir, construído jurisprudencialmente para
a atuação do princípio in dubio pro societate, concerne ao fim da primeira fase do Tribunal
do Júri. Com efeito, como é cediço, ao fim da fase do juízo de admissibilidade da
denúncia no rito especial do Tribunal do Júri, o magistrado pode pronunciar (art. 413 do
CPP), impronunciar (art. 414 do CPP), desclassificar (art. 74, §3º, do CPP) ou absolver
sumariamente (art. 415 do CPP). Normalizou-se, enfim, no sistema jurídico a aplicação do
princípio in dubio pro societate ao fim da primeira fase do Tribunal do Júri.
Em outras palavras, dentro do rito do Tribunal do Júri, banalizou-se a aplicação do
princípio in dubio pro societate, tornando como regra, frise-se, costumeira, mas sem amparo
normativo, a sua aplicação. Diante disso, ante da presença do princípio em tela, ao fim
da instrução processual da primeira fase do Tribunal do Júri, havendo dúvidas sobre a
materialidade, autoria ou até mesmo dinâmica dos fatos, seria o caso da pronúncia.
O fundamento novamente se construiria a partir da aplicação do princípio in dubio pro
societate, posto que, existindo dúvida, deveria haver a pronúncia do acusado, submetendo-o
ao julgamento pelo Tribunal Popular, o qual seria o juiz competente para a análise do mérito
do crime doloso contra a vida tentado ou consumado, conforme o art. 5º, XXXVIII, da
CF/88)5.
Sucede, contudo, que, da mesma forma que houve a assimilação do princípio in
dubio pro societate dentro da Suprema Corte, sob o pálio da então Carta Constitucional de
1946, a qual não previa nenhum princípio a respeito da presunção de inocência ou da não
culpabilidade, há recentes precedentes da Corte rechaçando a aplicabilidade do referido
princípio em posição diametralmente oposta.
Nesse sentido, encontra-se o julgado, do próprio STF, no HC 180144, Segunda
Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJ: 10/10/20, quando o Colegiado decidiu pela
impossibilidade de se fundamentar no princípio do in dubio pro societate para justificar a
pronúncia, sendo aquele incompatível com o processo penal democrático, cuja regra seria
o in dubio pro reo. Em que pese tal entendimento encontrar eco no art. 5º, LVII, da CF/88,
redação esta ausente na Constituição de 1946, na Constituição de 1967 e na EC nº 01/69,
RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJ: 22/02/22; AgRg no RHC 155770/ES, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, Quinta Turma, DJ: 22/02/22; RHC158014/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJ: 08/02/22. AgRg
no HC 708744/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJ: 14/12/21.
5 A respeito do assunto, cite-se, por oportuno, o precedente constante do ARE 1250182 AgR, julgado na Corte Suprema:
Agravo Interno no Recurso Extraordinário com Agravo. Penal e Processual penal. Crime de homicídio qualificado. Artigo
121, § 2º, IV, do Código Penal. Alegada violação ao artigo 5º, LIV, da Constituição Federal. Princípio do devido processo
legal. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Alegada violação ao artigo 5º, LVII, da Constituição Federal. Princípio
da presunção de inocência. Decisão de pronúncia. Prevalência do princípio do in dubio pro societate. Acórdão em
conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Agravo interno desprovido.
(STF, 2020). Na mesma linha, apenas a título exemplificativo podem ser mencionados os julgados ARE 788288 AgR/
GO, Segunda Turma, Rel. Min Carmen Lúcia, DJ: 11/02/2014; RHC 192846 AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ:
24/05/21, Segunda Turma; ARE 986566 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJ: 21/08/2017.
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o fato é que a jurisprudência tem resistido a mudança de paradigmas.
No âmbito da própria Corte Suprema e do Superior Tribunal de Justiça,
prevalece ainda o entendimento da aplicabilidade do princípio in dubio pro societate, seja
para o recebimento da denúncia e seu regular trâmite, seja para a pronúncia do acusado,
submetendo a julgamento ao Tribunal do Júri, mesmo sem qualquer amparo normativo
para tanto.
O argumento de que a dúvida favoreceria a sociedade é claramente tautológico,
porquanto não existe qualquer interesse da sociedade em ver alguém processado fora do
que prevê o próprio rito constitucional e legal, qual seja, do quadrante do in dubio pro
reo, muito menos na submissão de alguém ao Tribunal do Júri em situações que pendam
dúvidas a respeito do caso.
Some-se a isso, que o argumento de que a pronúncia no Tribunal do Júri, sob a
lógica do in dubio pro societate, serviria para submeter o acusado ao Juiz Natural da causa, os
jurados, não procede juridicamente. Se o juiz natural, na primeira fase do Tribunal do Júri,
é o próprio juiz togado, não os jurados, não pode servir de fundamento a lógica de que
o juiz da causa são os jurados, quando, na realidade, sob o viés do in dubio pro reo, houver
dúvidas para se pronunciar o acusado.
Se o juiz togado pode pronunciar, havendo dúvidas, pela lógica do sistema acusatório
e do in dubio pro reo, poderia, ou melhor, deveria, impronunciar ou até mesmo absolver.
Assim, de todo falacioso o argumento de que o juiz natural no caso de crime doloso contra
a vida são os jurados, uma vez que, na primeira fase, ou seja, de admissibilidade, é ao juiz
togado a quem cabe pronunciar apenas se houver elementos para tanto, cujo ônus é do
Estado-acusador.
Enfim, delimitado o objeto em questão, qual seja, a aplicação do in dubio pro societate
pela jurisprudência brasileira, mesmo sem texto normativo que subsidie tal prática, mister
se faz adentrar ao cerne do corrente trabalho, qual seja, analisar a utilização daquele
princípio dentro da dinâmica do sistema referencial do Law and Economics, o que passa a ser
feito logo adiante.
4.
A (IN)APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO
SOCIETATE À LUZ DA ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO

PRO

Sob o filtro da Análise Econômica do Direito, depreende-se a existência de dois
problemas centrais no uso do princípio in dubio pro societate, o que vai além da questão
meramente deontológica. A começar, há claramente a chancela de um aumento de custos
e ineficiência econômica das próprias instituições do Sistema de Justiça, divorciando-se
totalmente do ótimo de Pareto. Com efeito, um princípio que subverte a lógica da análise
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das provas na ótica do processo penal para que serve? Serviria realmente à sociedade?
Pois bem, é nítido que o aumento de custos das instituições do Sistema de Justiça
decorre da circunstância de utilizar a dúvida como ponto que permita ser interpretado
em desfavor do investigado ou denunciado, iniciando a fase processual ou prosseguindo
esta para, ao final, inverter a lógica inicialmente adotada e perfilhar ao in dubio pro reo.
Tal raciocínio apenas permite o início de ações penais literalmente natimortas, bem
como a submissão ao Tribunal do Júri denunciados que, a bem da verdade, deveriam
ser impronunciados e até absolvidos, em uma visão técnica, dissociada das paixões e da
retórica existentes no Tribunal Popular.
De fato, mostra-se ineficiente economicamente o recebimento de ação penal, ao
argumento do princípio in dubio pro societate, legitimando a inexistência na realidade de justa
causa, o que seria causa da rejeição da inicial acusatória (art. 395, III, CPP). No mesmo
sentido, é totalmente ineficiente submeter ao Tribunal Popular investigado existindo
dúvida a respeito da existência de elementos relacionados ao crime que lhe é imputado.
Ao fim desses atos, quais sejam, da ação penal ordinária e da realização do ato do Tribunal
do Júri, os elementos ali existentes serão os que já existiam desde logo, ou seja, a dúvida
persistirá, o que deve, por conseguinte, levar à absolvição.
Admitir entendimento diverso e perfilhado no sentido de que seria possível,
durante a instrução probatória da ação penal mambembe ou do plenário do Júri, amealhar
provas implicaria ignorar totalmente o sistema de preclusão a que estão sujeitos os atos
processuais das partes. Ora, se a preclusão temporal incide ao Estado-acusador quando
da oferta da ação penal, qual a lógica pensar que apareceria uma testemunha do nada para
depurar a verdade? Ademais, tendo em vista que o papel do magistrado, dentro do sistema
acusatório, não é de protagonista, qual a lógica de se trabalhar com a hipótese remota de
uma testemunha ou prova que não existia desde antes?
Logicamente que o sistema de preclusão demonstra, com clarividência, a total
ineficiência econômica, uma vez que permite o ajuizamento, recebimento de ações penais
em casos de dúvidas que deveriam militar em favor do investigado para, ao final, mudar a
ótica adotada. Implica dizer que é movimentada a onerosa máquina do Poder Judiciário,
da Defensoria Pública e do Ministério Público, com a designação de audiências, para, ao
final, depois de ultrapassado um lapso temporal considerável e implicar custos totalmente
dispensáveis, replicar, ao fim da instrução processual, o mesmo standard de prova existente
anteriormente.
Além da reprodução do mesmo cenário anteriormente existente, persistem os
custos às instituições do Sistema de Justiça, o qual, além da movimentação da máquina
onerosa, tem que lidar com os inúmeros processos existentes. É fato que atualmente não
persiste qualquer dúvida acerca dos inúmeros processos que chegam ao Poder Judiciário,
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inclusive, as ações penais, tornando o gerenciamento administrativo das varas e dos órgãos
institucionais um desafio que supera a mera técnica jurídica. Em outras palavras, o excesso
de ações judiciais, entre elas as penais, demonstra a necessidade de uma busca pelo ótimo
de Pareto.
Obviamente que essa pretensão é frustrada a partir do momento que se permite
o recebimento de ações penais e a submissão de investigado ao Tribunal do Júri, sem o
nível de certeza que se exige a Carta Republicana de 1988. Tais situações importam em
custos desnecessários que são suportados pelas instituições com naturalidade e, além disso,
permitem o acúmulo de processos criminais, situação esta que deve ser urgentemente
repensada.
Insta não olvidar que o resultado do acúmulo de processos criminais não é bom
para os integrantes do Sistema de Justiça e nem para a sociedade, posto que subtrai a
possibilidade de os atores processuais focarem em questões realmente mais relevantes e que
necessitam de uma análise mais detida para perderem tempo em ações penais ou sessões
do Tribunal do Júri que claramente não terão futuro à luz do processo legal acusatório.
A dúvida para a sociedade não é contraposta, enfim, à dúvida em favor do réu, mas sim
ambas se direcionam no mesmo sentido.
Aliás, a propósito, o próprio STJ, quando do julgamento do REsp 1737412/SE, Rel
Minª Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ: 05/02/19, já reconheceu a existência teoria do
desvio produtivo, segundo a qual haveria dano moral coletivo nos casos de desperdício
de tempo útil da coletividade pelo descumprimento contumaz das normas municipais e
estaduais que regulam a atividade bancária.
O raciocínio do julgado supramencionado traz à baila aspectos claros do Law and
Economics, pois coloca, no centro da discussão, o prejuízo produtivo da coletividade em
prol do benefício dos bancos, mediante a diminuição dos custos de transação destes e a
maximização de seus lucros, o que implicaria a adoção da eficiência de Kaldor-Hicks.
A mesma ratio da teoria do desvio produtivo pode ser aplicada aos casos do in
dubio pro societate, vez que a adoção deste, além de ser questionável dentro da concepção
deontológica, absorve o tempo das instituições do Sistema de Justiça com processos penais,
cuja ótica, ao final, é totalmente revertida corretamente ao princípio in dubio pro reo ou ao
menos deveria ser assim, sobretudo, nos julgamentos do Tribunal do Júri.
Ademais, dentro da dinâmica da Análise Econômica do Direito, é plenamente
aplicável a Teoria dos Jogos nos casos em tela. De fato, a adoção da lógica do in dubio pro
societate permite que o inquérito policial seja visualizado como procedimento totalmente
inservível à defesa e perfilhado apenas ao órgão acusador, divorciando do que prevê, por
exemplo, o art. 67, §2º, do Estatuto de Roma.
Isso se reflete, por sua vez, em um papel pouco colaborativo do investigado, uma
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vez que, partindo da premissa de que a dúvida seria interpretada em seu desfavor para o
recebimento da denúncia, por qual motivo ele colaboraria na fase inquisitorial? Para o fim de
fornecer a seu algoz elementos que sejam utilizados contra si e adiantar as teses defensivas?
Em igual sentir, no caso da pronúncia, por qual motivo o denunciado colaboraria com
a depuração processual, na primeira fase do rito do Júri, se a dúvida submetê-lo-ia ao
julgamento no plenário? Enfim, resta lógico, mediante a adoção do critério da escolha
racional, que o alinhamento à aplicação do princípio in dubio pro societate não incentiva
qualquer papel colaborativo dos players envolvidos, sobretudo, do investigado ou acusado.
Fillipe Rodrigues (2021, p. 89) assevera que a harmonização de estratégias é desejável
na Teoria dos Jogos, buscando o equilíbrio de Nash, dentro do qual “cada jogador escolhe
a estratégia que lhe renda o maior payoff possível, considerando as estratégias dos demais
jogadores”. Pois bem, na linha do raciocínio da Teoria dos Jogos e da busca do equilíbrio
de Nash na composição dos interesses envolvidos, mostra-se totalmente inaplicável o
princípio do in dubio pro societate.
Com efeito, inexiste qualquer incentivo coordenativo no papel colaborativo dos
players envolvidos; ao contrário disso, fomenta um isolamento de interesses. Migra-se de
um jogo que deveria se processar na forma de coordenação para torná-lo misto ou de puro
conflito (MACKAAY, ROUSSEAU, 2020, p. 45), genericamente em nome da defesa de
uma sociedade cujo interesse, a bem da realidade do Law and Economics, é lesada. O discurso
argumentativo da defesa dos interesses de uma sociedade, abstrata e artificialmente criada,
macula as pretensões legítimas de uma sociedade concreta e que deveria ter o direito a uma
ótica processual penal mais adequada, resguardando a economicidade e a eficiência.
Situação diversa, aplicando a lógica processual que deveria ser a regra, por sua vez,
qual seja, o in dubio pro reo, além da questão da coerência deontológica e sistêmica, guardaria
plena coerência com a Análise Econômica do Direito, contribuindo para “a identificação
de regras injustas, na medida em que toda regra de desperdício, ou seja, que é ineficiente,
pode ser considerada injusta” (ROCHA; RIBEIRO, 2016, p. 169)
Implicaria, nesse sentido, a incidência da Análise Econômica do Direito o
afastamento do princípio in dubio pro societate, tecendo uma realidade processual mais
adequada, por meio da otimização dos resultados processuais, do trabalho dos players
envolvidos, possibilitando que casos realmente duvidosos fossem ceifados sem se alongar
desnecessariamente nos escaninhos judiciais. Enfim, permitiria aos players envolvidos mais
tempo para dedicar a processos e assuntos realmente mais complexos e que muitas vezes
aguardam julgamento.
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5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O corrente artigo demonstrou que o princípio in dubio pro societate, sem prejuízo de
críticas dentro do campo deôntico, não guarda qualquer guarida diante do sistema referencial
do Law and Economics. Com efeito, este permite uma análise do Direito em comunhão com
a Economia, posto que verifica que aquele não é uma realidade isolada dentro de um
universo, mas sim que o seu uso implica consequências econômicas. A comunhão entre
Direito e Economia propiciou a elaboração de um filtro que, divorciado do caráter abstrato
e hermético, assumiu nuances voltadas ao consequencialismo e utilitarismo.
Sob a Análise Econômica do Direito, é inaplicável o princípio do in dubio pro societate,
uma vez que gera custos para a movimentação da máquina do Sistema de Justiça para, ao
fim, aplicar-se a lógica do in dubio pro reo, sendo que, pela lógica do rito de preclusão e pelo
papel do juiz dentro do sistema acusatório, seria inviável o surgimento do nada de uma
prova. Assim, entre os benefícios e malefícios causados, mostra-se tautológica a aplicação
do princípio in dubio pro societate.
Nesse aspecto, o discurso retórico assimilado pelo princípio em tela serve
para endossar o prolongamento de processos penais natimortos, submeter acusados
desnecessariamente ao Tribunal Popular, podendo, inclusive, aqueles serem condenados,
quando, em julgamento pelo magistrado togado, pudessem ser absolvidos. É de questionar
a economicidade, eficiência do que jurisprudencialmente foi criado e está sendo aplicado
sem se atentar que o eixo central do sistema jurídico, qual seja, a Constituição mudou há
muito tempo.
Não há como comungar que o in dubio pro societate, além do desvio produtivo
implicado, custos sem resultado prático nenhum, desfavorece a composição dos interesses
conflitantes dos players, inexistindo qualquer benefício de visualização do inquérito policial
ou do julgamento do magistrado, dentro da primeira fase do Tribunal Popular, como
instrumentos de coordenação de interesses.
Ao contrário disso, adotando a linha coerente à lógica processual, qual seja, a do
in dubio pro reo, preservaria a coerência sistêmica e implicaria mais benefícios, atingindo o
ótimo de Pareto. Eliminar-se-iam, nesse contexto, processos penais que ao fim implicariam
absolvição; evitar-se-iam sessões de Plenário de Júri desnecessárias e que causam custos;
coibiria o risco de haver condenações que inexistiriam na ótica de um juiz togado no
Tribunal do Júri; permitiria aos atores processuais maior dedicação a processos penais
realmente complexos. Enfim, é mais do que cristalino que urge a mudança da ótica
processual penal para se afastar o princípio in dubio pro societate.
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DIREITO AO DESENVOLVIMENTO E JUSTIÇA
DE TRANSIÇÃO – INTERLIGAÇÕES COM FOCO
EM MEMÓRIA E VERDADE
The right to development and Transitional Justice interconnections focused on memory and truth
Najara Inacio Guaycuru Gonçalves1
RESUMO
O presente artigo, de forma hipotéticodedutiva, a partir de revisão bibliográfica e análise
documental das orientações dos organismos
internacionais apresenta as interligações entre o direito
ao desenvolvimento e justiça de transição. A hipótese
levantada foi a de que um processo de justiça de
transição eficaz é necessário à satisfação do direito ao
desenvolvimento, bem como à realização da agenda
2030 da ONU, mais especificamente, o objetivo de
desenvolvimento sustentável 16, qual seja, o de “Paz,
Justiça e Instituições Eficazes”. Desta feita, objetivouse evidenciar como processos de justiça de transição,
principalmente os ligados à memória e à verdade,
são essenciais à realização do Direito Humanos ao
Desenvolvimento com vistas a não repetição das graves
violações a direitos humanos cometidas e ao exercício
consciente da liberdade de escolha democrática dos
cidadãos.
Palavras-chave: Direito ao Desenvolvimento;
Justiça de Transição; Memória; Verdade; Direitos
Humanos.

ABSTRACT
This article, in a hypothetical-deductive way,
based on a bibliographic review and document analysis
of the guidelines of international organizations,
presents the interconnections between the right to
development and transitional justice. The hypothesis
raised was that an effective transitional justice process
is necessary to fulfil the right to development, as well
as to fulfil the UN’s 2030 agenda, more specifically,
the sustainable development objective 16, namely,
“Peace, Justice and Effective Institutions”. Thus,
the objective was to highlight how transitional justice
processes, especially those linked to memory and truth,
are essential to the realization of the Human Right to
Development with a view to not repeating the serious
human rights violations committed and to the conscious
exercise of freedom democratic choice of citizens.
Keywords: Right to Development;
Transitional Justice; ODS 16, Memory; Truth;
International Rights; Human Rights.

Sumário: 1. Introdução 2. Breves considerações sobre o direito ao desenvolvimento. 3. O
conceito de justiça de transição e suas ligações com direito ao desenvolvimento. 4. A importância de
processos de memória e verdade para realização ao direito do desenvolvimento. 5. Considerações Finais.
6. Referências.
Summary: 1. Introduction. 2. Brief thoughts about right to development. 3. The concept of Transitional Justice
and connections with right to development. 4. The relevance of memory and truth procedures to the realization of the right to
development. 5. Final Considerations. 6. References.
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1. INTRODUÇÃO
As relações entre direito ao desenvolvimento e justiça de transição não são
óbvias, visto que são campos dos direitos humanos normalmente não vinculados, já que
possuem pressupostos temporais aparentemente divergentes. Em linhas gerais, o direito
ao desenvolvimento está ligado ao futuro, enquanto a justiça de transição está ligada à
reparação de graves violações de direitos humanos cometidas pelo Estado no passado.
Todavia, tanto o direito ao desenvolvimento quanto a justiça de transição possuem
objetivos em comum que visam realizar um futuro mais justo, em que as pessoas tenham
condições de exercer suas liberdades políticas, econômicas e sociais, com garantias de
transparência, liberdade de lidar uns com os outros sob garantias de dessegredo e clareza,
e com uma rede de segurança protetora conscientes no exercício da democracia das graves
violações a direitos humanos ocorridas em seu território, para um melhor exercício da
democracia, com vistas à não repetição das referidas graves violações cometidas pelo
Estado.
Ademais, as relações entre direito ao desenvolvimento e justiça de transição são
primordiais também para atingir-se o ODS 16 “ Paz, Justiça e Instituições Eficazes” da
agenda 2030 da ONU, qual seja, o de “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para
o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir
instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis”, vez que só se atingirá
esse objetivo através do resgaste da confiança nas instituições, o que passa pela necessária
reparação, salvaguarda da memória e acesso à justiça daqueles que foram vítimas das graves
violações a direitos humanos cometidas pelo Estado.
Sem ignorar os dilemas para realização da justiça de transição em um mundo pósmoderno, globalizado para construir um desenvolvimento econômico cada vez mais célere
a partir, e não somente, de políticas públicas com este intuito, levanta-se a hipótese que
sem justiça de transição de um período de graves violações de direitos humanos e, em
especial, sem políticas públicas para o estabelecimento da memória e verdade, não há
desenvolvimento.
Vale dizer que não adotamos neste artigo o conceito de desenvolvimento no seu
sentindo clássico, ou seja, voltado apenas ao crescimento econômico e ao PIB de uma
nação. O conceito de desenvolvimento que trabalharemos é mais amplo e moderno que
considera a expansão da liberdade dos seres humanos, como para Amartya Sen, bem como
o adotado pelo relatório da Unesco propõe como medidas para o desenvolvimento, o
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), do PNUD, “que procura considerar as
numerosas dimensões do bem-estar humano, já que a atenção concentrar-se-ia
assim sobre os fins para os quais o desenvolvimento deve servir, em vez de fazê-lo
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apenas sobre os meios, por exemplo, para o aumento da produção” (UNESCO,
1999, p. 28-29).
Neste artigo buscamos demonstrar como as áreas se interligam e a importância de
se olhar para processos de justiça de transição em interdependência o com o direito ao
desenvolvimento. Com o objetivo de demonstrar que os processos de memória e de justiça
de transição são essenciais para que se possa realizar o direito ao desenvolvimento, bem
como para realização do ODS 16.
2. BREVES
CONSIDERAÇÕES
DESENVOLVIMENTO

SOBRE

O

DIREITO

AO

O termo direito ao desenvolvimento foi cunhado internacionacionalmente pela
primeira vez na Carta Africana dos Direitos Humanos e Direitos dos Povos, adotada em
1981, que em seu artigo 22, item 1, diz: “Todos os povos têm direito ao seu desenvolvimento
econômico, social e cultural, no estrito respeito da sua liberdade e da sua identidade, e ao
gozo igual do patrimônio comum da humanidade”.
Em 04/12/1986 foi proclamado o principal documento internacional sobre o
campo em comento, qual seja a “Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento”, pela
Resolução 41/128 da Assembleia Geral da Nações Unidas, que no bojo de seu artigo 1º,
itens 1 e 2 conceitua o direito ao desenvolvimento da seguinte forma:
Artigo 1º
1. O direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável, em virtude do
qual toda pessoa e todos os povos estão habilitados a participar do desenvolvimento
econômico, social, cultural e político, a ele contribuir e dele desfrutar, no qual todos os
direitos humanos e liberdades fundamentais possam ser plenamente realizados.
2. O direito humano ao desenvolvimento também implica a plena realização do direito
dos povos de autodeterminação que inclui, sujeito às disposições relevantes de ambos os
Pactos Internacionais sobre Direitos Humanos, o exercício de seu direito inalienável de
soberania plena sobre todas as suas riquezas e recursos naturais. (Declaração sobre o
Direito ao Desenvolvimento, 1986).

Ademais, em 1988 o direito ao desenvolvimento apareceu também no Preâmbulo
do protocolo adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais que assim diz: “ Levando em conta que, embora
outros instrumentos internacionais, tanto de âmbito universal como regional, tenham
reconhecido direitos econômicos, sociais e culturais fundamentais, é muito importante
que esses direitos sejam reafirmados, desenvolvidos, aperfeiçoados e protegidos,
a fim de consolidar na América, com base no respeito pleno dos direitos da pessoa, o
regime democrático representativo de governo, bem como o direito de seus povos ao
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desenvolvimento, à livre determinação e a utilizar livremente suas riquezas e recursos
naturais;”.
Pela leitura dos referidos documentos internacionais tem-se que o direito ao
desenvolvimento está intimamente ligado ao desenvolvimento econômico, todavia seu
conteúdo não se está apenas ligado a este, visto que abrange a realização, por meio do
desenvolvimento de todos os direitos humanos, das liberdades fundamentais, ou seja, da
plena realização de direitos civis e políticos.
Assim, Inês Virgínia Prado Soares esclarece que:
A trajetória dos documentos produzidos pelos organismos internacionais
para os direitos humanos acompanhou a mudança na percepção do
direito ao desenvolvimento como direito vinculado exclusivamente à
equânime repartição de recursos econômicos, chegando, nos dias atuais,
a um concepção de direito ao desenvolvimento como um conjunto de
abordagens, iniciativas e mecanismos para a realização dos direitos
humanos (individuais e coletivos) sob enfoques da facilitação do
desenvolvimento, da participação social e da justiça social. (SOARES,
2010, p. 468)

Reafirmando esta concepção mais abrangente de direito ao desenvolvimento,
a Declaração de Viena (ONU, 1993) trata o desenvolvimento, o respeito aos direitos
humanos, à democracia e às liberdades fundamentais como conceitos interdependentes. A
Declaração explicitou ainda, em seu Capítulo I, item 09, a ligação entre justiça de transição
e desenvolvimento, conforme segue:
9. A Conferência Mundial sobre Direitos do Homem reafirma que os países menos
desenvolvidos empenhados no processo de democratização e de reformas econômicas,
muitos dos quais se situam em África, deverão ser apoiados pela comunidade
internacional, por forma a serem bem sucedidos no seu processo de transição para a
democracia e para o desenvolvimento econômico.

Neste sentido, fica evidente a importância atribuída na referida Declaração da
realização de processos de justiça de transição bem-sucedidos para o fortalecimento da
democracia e para o desenvolvimento econômico. Frisando-se que o conceito de Direito
ao desenvolvimento que adotamos aqui não se limita ao desenvolvimento econômico,
sendo trabalhado o conceito de Amartya Sen, economista, ganhador do Prêmio Nobel de
Economia por sua contribuição às teorias da escolha social e do bem-estar social.
Referido conceito apresentado no livro “O Desenvolvimento como Liberdade” que
expande o conceito de desenvolvimento que não deve ser considerado um fim em si mesmo,
mas deve propiciar o fortalecimento das liberdades do indivíduo de forma a colaborem com
a realização de direitos econômicos, sociais e culturais para os segmentos da população que
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foram privados destes, nas palavras do autor: “o [...] processo de expansão das liberdades
reais que as pessoas desfrutam [...]” e que “o desenvolvimento requer que se removam as
principais fontes de privação de liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades
econômicas e destituição social sistemática, negligência dos serviços públicos e intolerância
ou interferência excessiva de Estados repressivos” (SEN, 2010, p. 12).
Sen elenca ainda cinco tipos distintos de liberdade, cujas realizações estão
intimamente ligadas ao Direito do Desenvolvimento, quais sejam: “(1) liberdades políticas,
(2) facilidades econômicas, (3) oportunidades sociais, (4) garantias de transparência e (5)
segurança protetora” (SEN, 2010, p. 19). No presente artigo vamos tratar das justiças de
transição como sendo essenciais, principalmente, à realização das liberdades políticas e às
oportunidades sociais.
3. O CONCEITO DE JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO E DE SUAS LIGAÇÕES
COM DIREITO AO DESENVOLVIMENTO
Por justiça de transição entendemos, na linha do que foi definido pelo Informe do
Secretário Geral da ONU intitulado “The rule of law and transitional justice in conflict and postconflict societies” (ONU, S/2004/616) e reproduzido pela Corte Interamericana de Direitos
Humanos nos casos Vladmir Herzog e Gomes Lund contra o Brasil, ou seja, “o conjunto
de processos e mecanismos judiciais ou extrajudiciais associados com as intenções de uma
sociedade em resolver problemas derivados de um passado de abusos de grande escala,
com diferentes níveis de participação internacional, devendo compreender o ressarcimento
de pessoas, a busca pela verdade, a reforma institucional e a investigação de antecedentes,
entre outras medidas para a não repetição.”
A Justiça de transição precisa das bases do direito ao desenvolvimento, pois seus
processos não contêm todas as respostas às violações econômicas, sociais e culturais.
As comissões da verdade mostram que há uma clara ligação entre os citados crimes e
as políticas de exclusão e falta de distribuição de renda.2 Destarte, frequentemente as
mortes e as atrocidades foram cometidas precisamente para impor na população políticas
econômicas que a negava de desfrutar de direitos econômicos, sociais e culturais para
instalar um programa econômico de desenvolvimento baseado em uma distribuição de
2 A comissão da verdade e reconciliação Peruana confirmou que a guerra seguia linhas de classe e raça, atingindo
“os habitantes mais pobres das partes mais pobres do país”. Em particular, 40% dos estimados 70.000 mortos e 12.000
desaparecidos vieram das terras altas rurais de Ayacucho, habitadas principalmente por agricultores de subsistência
(camponeses) de ascendência indígena. Ao incluir as outras cinco regiões mais pobres do Peru, o percentual sobe para
85%. A comissão da verdade esclareceu que, dessas vítimas, 56% se dedicavam a atividades agrícolas, 75% falavam uma
língua nativa diferente do espanhol e 68% tinham escolaridade mínima. Referida comissão concluiu que “existe uma
relação evidente entre a exclusão social e a intensidade da violência. Não foi por acaso que as quatro regiões mais afetadas
pelo conflito armado interno são os cinco mais pobres do país.”
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riquezas desigual.
Neste contexto, a justiça de transição e o desenvolvimento deveriam trabalhar
em conjunto, porque ambos pretendem melhorar a vida das pessoas, expandindo suas
liberdades3, em especial daqueles indivíduos que estão há muito tempo sendo os mais
vulneráveis e menos poderosos. Apesar disso, não se pode ignorar o fato de que, na prática,
os esforços para buscar os objetivos do desenvolvimento e da justiça de transição levantam
escolhas difíceis, considerando o princípio muito utilizado em políticas públicas da reserva
do possível, e é necessário estabelecer prioridades para resolver estes dilemas cruciais.
Para Sengupta (2002, p. 867), independentemente de quais sejam as restrições dos
recursos, um mínimo de obrigações de direito ao desenvolvimento deve ser satisfeito pelo
Estado e a única maneira de se decidir quais serão essas “obrigações mínimas” ou “direitos
básicos” de preferência para acréscimos graduais, é, em direitos humanos, por meio da
discussão pública. Assim a escolha de quais direitos serão incrementados deve ser baseada
em escolha pública genuína por meio de um processo de consulta participativo com os
beneficiários dos direitos ou de um fórum democrático de um estado.
No mesmo sentido, o Professor Juan E. Méndez (2010), em seu painel sobre
“Linking Transtional Justice and Development” sugere que deveríamos presumir que a Justiça
de Transição e o direito ao desenvolvimento normalmente se sustentam um no outro,
se reforçam e não que são direitos opostos. “Se a análise de trocas plausíveis focar nas
demandas concretas e contextuais, é possível um debate construtivo sobre prioridades,
a ordem das políticas públicas a serem adotadas, e momentos para diferentes medidas.”
(Méndes, 2010, p.7. Tradução Livre).
Assim, processos de justiça de transição se voltam à reparação dos erros do passado,
indenizando indivíduos e grupos que sofreram diretamente as atrocidades cometidas,
mas também se voltam ao futuro na medida em que as reparações sejam utilizadas para
promover o desenvolvimento de grupos injustiçados. 4
Além disso, a agenda 2030 em seu citado objetivo de desenvolvimento sustentável
16, traz como meta 16.3, adequada pelo Brasil5, de “Fortalecer o Estado de Direito e
3 No entender de Sen “Com grande frequência, a insegurança econômica pode relacionar-se à ausência de direitos
e liberdades democráticas. De fato, o funcionamento da democracia e dos direitos políticos pode até mesmo ajudar a
impedir a ocorrência de fomes c coletivas e outros desastres econômicos. Os governos autoritários, que raramente sofrem
os efeitos de fomes coletivas (ou de outras calamidades econômicas como essas), tendem a não ter estímulo para tomar
providências oportunas”. (Sen, Desenvolvimento como liberdade, pag. 30).
4 Exemplo destes grupos injustiçados foram os camponeses e indígenas que na ditadura foram retirados violentamente
de suas terras para que se promovessem modernização da agricultura, empreendimentos como hidrelétricas e rodovias
no país. Sobre este assunto consultar: Comissão Camponesa da Verdade, Relatório Final, Violações de Direitos no
campo de 1964 a 1988, em: http://nmspp.net.br/arquivos/para_leitura/camponeses_e_ditadura/Violacoes%20de%20
Direitos%20no%20Campo%201946-1988.pdf
5 A adaptação de metas globais pelo Brasil teve como “referência a adequabilidade das metas globais à realidade
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garantir acesso à justiça a todos, especialmente aos que se encontram em situação
de vulnerabilidade”., bem como a meta 16.a, adequada pelo Brasil, de “Fortalecer as
instituições relevantes, inclusive por meio da cooperação internacional para a construção
de capacidades em todos níveis, em particular nos países em desenvolvimento, para a
preservação da violência, do crime e da violações direitos humanos.
Do mesmo modo, a democracia é vista pela Organização das Nações Unidas como
necessária para a realização do direito ao desenvolvimento. Na Declaração e o Programa de
Ação de Viena, adotados consensualmente pela Conferência Mundial de Direitos Humanos
em 1993, ficou estabelecido que:
A democracia, o desenvolvimento e o respeito pelos direitos humanos e
liberdades fundamentais são conceitos interdependentes que se reforçam
mutuamente. A democracia se baseia na vontade livremente expressa pelo
povo de determinar seus próprios sistemas políticos, econômicos, sociais
e culturais e em sua plena participação em todos os aspectos de sua vida.
Nesse contexto, a promoção e proteção dos direitos humanos e liberdades
fundamentais, em níveis, nacional e internacional, devem ser universais e
incondicionais. A comunidade internacional deve apoiar o fortalecimento
e a promoção da democracia e o desenvolvimento e o respeito aos direitos
humanos e liberdades fundamentais no mundo inteiro

Do ponto de vista do desenvolvimento político, quando a Declaração propugna
que todos os indivíduos possuem responsabilidades pelo desenvolvimento individual e
coletivo, pelo respeito aos direitos humanos e liberdades fundamentais e pela promoção de
uma ordem política, social e econômica que propicie o desenvolvimento, está requerendo
pelo menos duas condições necessárias ao desenvolvimento: um regime democrático e um
Estado de Direito.
Esta ligação entre regime democrático e desenvolvimento6 também pode ser
encontrada na Declaração de Roma sobre a Segurança Alimentar Mundial de 1996, que
enfatizou “A Democracia a promoção e a proteção de todos os direitos humanos e
liberdades fundamentais, incluindo o direito ao desenvolvimento e a uma completa e igual
nacional, a aderência a problemas e prioridades brasileiros e a possibilidade de dimensionar ou redimensionar as metas
originais. Vale destacar que o princípio geral adotado para a apresentação da proposta de adequação das metas nacionais
foi o de não redução da abrangência e do alcance das metas globais. Isto é, partiu-se do entendimento de que o processo
de adequação das metas nacionais, a ser levado a cabo no Brasil, deve ser orientado pela relevância e pelo tamanho das
metas globais, sem reduzi-las.” (ODS, 2018, p.18).
6 Não estamos ignorando como sinaliza Amartya Sen que existe uma corrente que entende que o desenvolvimento
como um processo “violento”, que contém muito “sangue, suor e lágrimas”. Conforme esta, é preciso resistir a tentações
como previdência, serviços sociais, o favorecimento dos direitos políticos e cívicos e o luxo da democracia. Porém
adotamos para o desenvolvimento deste artigo a perspectiva que encara o desenvolvimento como um processo “amigável”,
realizado através de trocas mutuamente benéficas, pela atuação de redes de segurança social, de liberdades políticas ou
desenvolvimento social – ou por alguma combinação dessas atividades sustentadoras. (SEN, 2010, p. 44).
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participação dos homens e mulheres, são indispensáveis para se alcançar uma segurança
alimentar sustentável para todos.”7
Por sua vez, os processos de justiça de transição também estão intimamente ligados
a processos democráticos, já que se trata de uma transição de um regime autoritário, na
qual se busca a dimensão da justiça para servir de base ao Estado de Direito e ao futuro
democrático. No mesmo sentido, o Professor Emerson Francisco de Assis conta que no
século XXI os estudos sobre a transição política se conectam a ideia de Justiça de transição
que, em suas palavras, “transcenda a mera sucessão de regimes políticos, e implique num
verdadeiro processo de catarse, realizado como condição necessária para consolidação da
democracia, após um período de domínio autoritário.” (ASSIS, 2018, p.20).
Ainda de acordo com o Conselho de Segurança das Nações Unidas, a Justiça de
Transição está entre os conceitos fundamentais para entender o esforço da comunidade
internacional em assegurar democracia e Direitos Humanos a nível mundial.8
Nos dizeres do cientista político Armando Albuquerque elucida que o direito ao
desenvolvimento político tem a democracia como alicerce, ou seja, a robustez de um
Estado democrático é conditio sine qua non para que os cidadãos possam “desenvolver
plenamente as suas potencialidades como seres humanos e gozar daqueles direitos
proclamados pelas Nações Unidas na sua Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento.”
(ALBUQUERQUE, 2010, p. 20)
Assim, apresentam-se interligados os processos de justiça de transição para o
necessário fortalecimento da democracia, bem como a democracia também é condição à
realização do Direito ao Desenvolvimento. Deste modo, referidos processos perpassam
também pela busca da verdade, no sentido da afirmação de Bastos: “É a função da justiça
trazer a verdade à luz, ao passo que esquecer é viver na mentira e na injustiça. Mais
precisamente, esquecer é o oposto daquilo que se constitui a essência da justiça, que se
baseia na preservação da verdade e da memória.” (Bastos, 2009, p. 67).

7
Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/FAO-Food-and-Agriculture-Organizationof-the-United-Nations-Organiza%C3%A7%C3%A3o-das-Na%C3%A7%C3%B5es-Unidas-para-aAlimenta%C3%A7%C3%A3o-e-a-Agricultura/cupula-mundial-de-alimentacao-declaracao-de-roma-sobre-a-segurancaalimentar-mundial-a-plano-de-acao-da-cupula-mundial-da-al.html
8 Concepts such as “justice”, “the rule of law” and “transitional justice” are essential to understanding the international
community’s efforts to enhance human rights, protect persons from fear and want, address property disputes, encourage
economic development, promote accountable governance and peacefully resolve conflict. They serve both to define our
goals and to determine our methods (UNITED NATIONS, 2004, p. 04).
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4. A IMPORTÂNCIA DE PROCESSOS DE MEMÓRIA E VERDADE PARA
A REALIZAÇÃO DO DIREITO AO DESENVOLVIMENTO
Como demonstrado no tópico anterior, o direito ao desenvolvimento precisa para
sua realização de uma forte fundação democrática e o Estado de Direito quando lida
efetivamente e honestamente com o passado da antítese da democracia, preservando a
memória dos abusos e responsabilizando os seus agressores, manda um sinal claro de
rompimento com o passado e dá a nossa novel democracia uma fundação forte.
A busca pela verdade e memória das atrocidades praticadas, a indenização das
vítimas pelos danos sofridos, a reforma institucional com medidas de prevenção com vistas
a não repetição de novas violações a direitos humanos e a responsabilização e concessão de
anistia aos praticantes das atrocidades são todos temas muito importantes que compõem a
justiça de transição. Sendo que, apesar dos processos de justiça de transição deverem ter as
vítimas como principais destinatários, “os direitos à verdade e a memória e à reformulação
das instituições são direitos indivisíveis e devem estar disponíveis para fruição de todos
(com alcance, inclusive, para as futuras gerações).” (SOARES, 2010, p. 474).
Deste modo, a busca pela verdade tem sido realizada por meio de diferentes
modelos de “comissões da verdade” que variam dependendo das condições de cada local,
“eles tipicamente consistem em um órgão de investigação temporária para estabelecer um
registro oficial da história dos episódios de violência, repressão e outras situações de graves
violações a direitos humanos.” (LAPLANTE, 2007, p.146, tradução nossa).
Neste sentido, o Estado de Direito se beneficia com o reconhecimento dos legados
de abuso perpetuados pelo Estado anterior, gerando expansão da participação não apenas
na política, mas também na economia, um objetivo chave das iniciativas ao direito do
desenvolvimento.
De outra baila, a busca, a revelação e memorização da verdade, das narrativas
dos fatos ocorridos, contribuem também para o “nunca mais”9 e para construção de
uma democracia mais forte, com uma sociedade que lembre dos fatos ocorridos e não
tenha uma memória saudosa, por exemplo, da ditadura.10 Neste sentido, Renan Honório
9 Existe um movimento, batizado com este nome, o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro (GTNM/RJ)
fundado em abril de 1985 tornou-se uma referência no cenário nacional e internacional por sua luta pela memória do
período da ditadura civil-militar, contra a tortura e em defesa dos direitos humanos.
10 Os exemplos mais característicos, talvez, foram os pedidos de intervenções militares, assim como um saudosismo
da ditadura (1964 –1985) que apareceu ou ganhou reforços no período recente. Uma reportagem publicada pela revista
TRIP talvez seja exemplar ou ilustrativa dos elementos que motivaram essas discussões. A reportagem recebeu o título
“TANQUES DE GUERRA EM BRASÍLIA?”, e a linha de apoio dizia: “A Trip passou o 15 de março na cola de quem
quer intervenção militar. Para essa ala, impeachment é pouco e um ex-agente do Dops é celebridade”. A reportagem pode
ser acessada no endereço http://revistatrip.uol.com.br/trip-tv/tanques-de-guerra-em-brasilia acesso em 27/05/2021. E
o acesso ao vídeo publicado no YouTube pela revista em https://www.youtube.com/watch?v=ebzEbjflXkMacesso em
27/05/2021.
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Quinalha destaca que o direito à memória é fundamental para o processo de construção
coletiva e oficial da história capaz de revelar as formas de poder autoritário e enaltecer o
papel da resistência da sociedade civil. (QUINALHA, 2013, p.144)
Neste sentido a importância da memória e da busca pela verdade reside no aspecto
de uma democracia possível, em que se reconheçam e não se permita repetir as violações
dos direitos econômicos, sociais e direitos culturais cometidos no regime de exceção.
Em documento que trata da importância da educação para um desenvolvimento
sustentável, foi destacado pela UNESCO que a educação e a cultura têm por objetivo
melhorarem a vida humana e, por consequência, favorecer o crescimento econômico.11
Por sua vez, Flávia Piovesan e Hélio Bicudo, debatendo sobre o direito à verdade e
à justiça no contexto da lei da anistia, afirmaram que “o direito à verdade assegura o direito
à construção da identidade, da história e da memória coletiva. Serve a um duplo propósito:
proteger o direito à memória das vítimas e confiar às gerações futuras a responsabilidade
de prevenir a repetição de tais práticas” (2006, p. 01)
Destarte, a memória também pode ser sinônimo de bem cultural, confundindo-se
com o próprio conceito de patrimônio, no mesmo sentido material, a palavra lembrança
pode denotar um presente ou dádiva. Demonstra-se claramente a importância para
memória para o indivíduo e para coletivo, vez que todo e qualquer desenvolvimento só é
possível, calcado nos alicerces do passado, nos dizer de Simone Weil:
A oposição entre o passado e o futuro é absurda. O futuro não nos traz
nada, não nos dá nada; somos nós que para o construir devemos dar-lhe
tudo, dar-lhe a nossa própria vida. Mas para dar é preciso possuir, e não
possuímos outra vida, outra seiva, senão os tesouros herdados do passado
e digeridos assimilados e recriados por nós. De todas as necessidades da
alma humana, não há nenhuma mais vital do que o passado. (Weil, 2001,
p. 50)

Segundo Inês Virgínia Prado Soares (2010, p. 478) “o Estado tem também o dever de
tutelar a memória contra o esquecimento, tanto com ações que valorizem a verdade
como com iniciativas no sentido de acolher as visões das vítimas e para evitar que surjam
teses revisionistas ou de negação dos fatos.” 12
Importante salienta-se que o dever do Estado de tutelar a memória contra o
esquecimento, bem como de uma reparação simbólica às vítimas, pode ser efetivado de
diversas maneiras, tais como, acolhimento das narrativas das vítimas em espaços públicos,
11 (UNESCO, 2005, p.18).
12 Vale dizer que o direito à verdade e a memória não está expresso no texto constitucional, mas com a cláusula aberta
material dos direitos e garantias fundamentais constante do art. 5º, § 2º da Constituição Federal de 1988 é possível seu
reconhecimento.
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homenagem a estas, estabelecimento de datas comemorativas, abertura de memoriais,
museus, tombamento de locais icônicos, dentre outros. Tais “reparações simbólicas (...),
quando implementadas como parte de uma estratégia mais ampla de reparação, não só
podem reconhecer as vítimas do conflito, mas também servir como reconhecimento das
violações sofridas pela sociedade em geral e educação de gerações futuras.” (NAIDU,
2019, p. 19).
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho buscou-se demonstrar as ligações entre justiça de transição e direito
ao desenvolvimento. Sendo que se entende que apesar de serem institutos diferentes,
não são autônomos, sendo dependentes entre si. Ademais, entende-se que a relevância e
atualidade do tema está demonstrada nos objetivos de desenvolvimento sustentável, em
especial no que tange ao ODS 16, visto que a justiça de transição busca, através de seus
mecanismos, fortalecer a democracia para permitir sociedades mais pacíficas, com acesso à
justiça de todos e instituições eficazes para um direito ao desenvolvimento possível.
Desta maneira para que o conteúdo do direito ao desenvolvimento seja realizado
em países como o nosso, que passaram pelo regime de exceção, é necessário que exista
uma justiça transicional, vez que esta está intimamente ligada ao estabelecimento de uma
democracia sólida.
Apesar de cada país possuir suas particularidades para aplicação dos preceitos da
justiça de transição, o Brasil ainda caminha para o estabelecimento da sua, sendo que
aqui optou-se pela anistia e, por conseguinte, um esquecimento das violações a direitos
humanos ocorridas no período. Com a criação da Comissão Nacional de Verdade este
“esquecimento” trazido pela lei da anistia foi mitigado, porém ainda caminhamos no
processo transicional e, no processo de memória histórica e reparadora às atrocidades
cometidas.
Isto posto, tem-se que o processo transicional brasileiro não está completo, e
nos parece que um desenvolvimento, da forma arquitetada pelos órgãos internacionais
de direitos humanos, não é possível no Brasil, tendo em vista que a democracia é um
grande pilar do desenvolvimento e o esquecimento de parte da população das atrocidades
cometidas no período de ditadura militar faz com parte da sociedade deseje a volta da
ditadura.
Mesmo que as políticas públicas de justiça de transição concorram com outras
políticas públicas estatais “voltadas ao futuro”, como educação, saúde e segurança, temos
o entendimento de que o processo transicional não pode ser abandonado. Não se pode
olvidar o que foi constatado em comissões da verdade (no Brasil e em outros países), que
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muitas das vítimas dos regimes de exceção fazem parte das camadas sociais mais carentes
de atenção Estatal.
Assim, o direito e a memória e a verdade colaboram para estabelecer uma
compreensão historicamente precisa do passado, sobrepujando o negacionismo das
crueldades e arbitrariedades cometidas, bem como estabelecendo políticas públicas
que deem publicidade ao conhecimento construído, para, desta forma, conscientizar os
cidadãos do transcorrido.
Por conseguinte, tem-se que a garantia da dimensão da memória e da verdade,
dentro de um processo de justiça de transição, proporciona a estabilidade da democracia
e possibilita, destarte, o direito ao desenvolvimento mais abrangente não apenas
considerando os aspectos econômicos do desenvolvimento, mas também proporcionando
o fortalecimento das liberdades do indivíduo. Deste modo, a realização de direitos
econômicos, sociais e culturais para os segmentos da população que foram privados destes
promovem o desenvolvimento, e a justiça de transição tem um papel de grande relevância
quando se considera a realização das das liberdades políticas e as oportunidades sociais.
Sendo assim, conclui-se que os processos de justiça de transição, em especial o
direito a verdade e à memória, sejam concretizados a partir de políticas públicas estatais,
com vistas à garantia de não repetição, para que seja possível a concretização do direito ao
desenvolvimento.
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A RELAÇÃO DO COMPLIANCE COM O DIREITO
E SEU IMPACTO NAS EMPRESAS E SUAS
RELAÇÕES
The relationship of compliance with the law and its
impact on companies and their relationships
Claudiane Santana dos Reis1
Gabriel Oliveira de Aguiar Borges2
Lucas Ribeiro Rodrigues3
RESUMO
O objetivo do estudo foi analisar a relação do
compliance com o Direito e o impacto nas empresas
e suas relações. Sabe-se que o compliance vai além
da obediência à legislação, atingindo a ética, moral,
honestidade e transparência na condução dos negócios e em todas as atitudes dos envolvidos. Assim, a
partir de uma revisão bibliográfica concluímos que o
programa tem função protetiva e preventiva, que diz
respeito ao cumprimento de regas, evitando danos à
reputação da empresa; de combate à corrupção, sendo utilizado como ferramenta para desestruturar esquemas de corrupção; e, no que diz respeito às suas
relações, possui função social a partir da adoção de
comportamentos e valores que possam ser adotados
pelas empresas parceiras e pela sociedade.
Palavras Chaves: Compliance, direito empresarial, corrupção, prevenção, função social.

ABSTRACT
The aim of this study was to analyze the
relationship between compliance and Law and the
impact on companies and their relationships. It is known
that compliance goes beyond complying with legislation,
reaching ethics, morals, honesty and transparency, in
conducting business and in all the attitudes of those
involved. Thus, based on a literature review, we conclude
that the program has a protective and preventive
function, which concerns compliance with the rule,
avoiding damage to the company’s reputation; anticorruption, being used as a tool to disrupt corruption
schemes; and, with regard to its relationships, it has
a social function based on the adoption of behaviors
and values that can be adopted by partner companies
and society.
Keywords: Compliance, business law,
corruption, prevention, social function.
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1. INTRODUÇÃO
Modernamente, se formulam novos conceitos de direito comercial, tendo como
ideia central um conjunto de atos praticados em massa. Especialmente com o Código Civil
italiano de 1942 foi renovada toda a estrutura jurídica das atividades econômicas, tomandose por figura central a empresa4.
O direito comercial constitui aquela parte do direito privado que tem, principalmente, por objeto regular a circulação dos bens entre aqueles que os produzem e aqueles que
os consomem5.
Tomazette6 conceitua direito comercial como um conjunto de regras e princípios
jurídicos que regem a organização das empresas e as relações entre empresas no âmbito do
mercado, sendo nessa linha que devem ser definidos os contornos do direito empresarial,
a partir de um complexo de regras e princípios que disciplina a atividade econômica organizada dirigida à satisfação das necessidades do mercado, e todos os atos nos quais essa
atividade se concretiza.
Nesse sentido, a partir da vigência do Código Civil de 2002, amplia-se o objeto do
Direito empresarial, passando à teoria da empresa e abrangendo toda e qualquer atividade
econômica. Assim, o Direito Empresarial, em sua evolução, chegou à atualidade como
uma alavanca ao desenvolvimento dos negócios, em razão dos instrumentos que coloca à
disposição para as operações, atendendo, assim, às necessidades dos empresários, com suas
normas e diversos tipos de contratos7.
No que diz respeito às leis que regem o Direito Empresarial, o Código Civil é o
principal diploma. Nele estão previstas as diretrizes mais importantes a serem observadas
pelos empresários e suas organizações, principalmente no que diz respeito aos aspectos
legais da atividade empresarial (constituição, administração, direitos e deveres de sócios,
entre outros).
No entanto, partindo para além das leis que regem o Direito Empresarial contidas
no Código Civil, temos a Lei n. 12.846/2013, conhecida como “lei anticorrupção”, a qual
4 TOMAZETTE, M. Curso de direito empresarial: Teoria geral e direito societário. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. v. 1.
5 TEIXEIRA, T. Direito empresarial sistematizado: doutrina, jurisprudência e prática. 7. ed. São Paulo: Saraiva
Educação, 2020.
6 TOMAZETTE, M. Op. cit. v. 1.
7 TEIXEIRA, T. Op. cit. 2020.
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dispõe acerca da responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática
de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências8.
Essa lei é um terreno fértil para a concretização de conduta empresarial ética e do
combate a corrupção, bem como para o crescimento e o desenvolvimento dos programas
de compliance, governança e anticorrupção, além de exaltar o papel da confiança nos negócios, pressuposto básico, que deve ressurgir como característica essencial em tais condutas9.
Segundo Ribeiro e Diniz10, não podemos confundir o conceito de compliance como o
mero cumprimento de regras formais e informais, sendo o seu alcance bem mais amplo,
ou seja, é um conjunto de regras, padrões, procedimentos éticos e legais, que, uma vez definido e implantado, será a linha mestra que orientará o comportamento da instituição no
mercado em que atua, bem como a atitude dos seus funcionários.
Com isso, tendo em vista o alcance do compliance, a relevância do presente estudo se
dá pela necessidade de mostrar a ligação desse programa com o Direito, seus efeitos jurídicos e o impacto do mesmo nas empresas e suas relações.
Desta forma, o objetivo do estudo foi analisar a relação do compliance com o Direito
e, sobretudo, o impacto nas Empresas e suas relações.
Esse estudo é caracterizado como uma pesquisa bibliográfica, em que esse tipo de
pesquisa se vincula à leitura, análise e interpretação de livros, periódicos, manuscritos, relatórios, teses, monografias etc., ou seja, na maioria das vezes, dos produtos que condensam
a confecção do trabalho científico11.
A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que
poderia pesquisar diretamente12.
Para o desenvolvimento do estudo seguimos os procedimentos citados por Gil
(2008), em que inicialmente é elaborado um levantamento bibliográfico preliminar para,
em seguida, buscar as fontes importantes que contém os conteúdos para a realização da
leitura e, por fim, a redação do texto.
Desta forma, o trabalho foi dividido em três partes. Num primeiro momento foi debatido sobre o compliance; em seguida, feita uma relação do compliance com o Direito e, num
último momento, uma explanação sobre o impacto deste programa nas Empresas e suas
relações. Foram utilizados como fontes as teses e dissertações, os periódicos científicos e
8 BRASIL. Lei Federal n. 12.846, de 1° de agosto de 2013. Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências.
Diário Oficial da União, Brasília, 2 ago. 2013.
9 RIBEIRO, M. C. P; DINIZ, P. D. F. Compliance e lei anticorrupção nas empresas. Revista de Informação Legislativa.
a. 52, n. 205, jan./mar. 2015.
10 Idem.
11 ZAMBELLO, A. V. et.al. Metodologia da pesquisa e do trabalho científico. Penápolis: FUNEPE, 2018.
12 GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
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os livros de Direito Empresarial e sobre compliance.
2. O COMPLIANCE
Num ambiente de crescente mudança em modelos de negócios com um maior dinamismo, nunca foi tão visível a necessidade de uma conduta integra e responsável nas organizações. Há muitas décadas temos um maior dinamismo nas comunicações, tendo como
consequência um aumento na transparência das organizações e a expectativa da sociedade
com relação ao comprometimento ético das mesmas13.
Nesse sentido, tem cada vez mais importância as normas regulatórias, leis anticoncorrência, legislações anticorrupção e, assim, setores de grandes e médias empresas responsáveis por monitorar e gerenciar esse aspecto dos negócios, bem como seus profissionais,
tornando o ambiente econômico nacional mais preparado para receber investimentos internacionais14.
Quanto à terminologia compliance, inexiste um entendimento pacífico no ordenamento jurídico e na doutrina nacional15. Alguns doutrinadores brasileiros como Giovani
Saavedra16, Sérgio Schecaira17 e Gustavo Badaró18, seguindo uma linha alemã, utilizam a
expressão “a compliance” ao invés de “o compliance”.
Nos âmbitos institucional e corporativo, compliance está vinculado a estar em conformidade com as leis e regulamentos internos e externos à organização. Nesse sentido, cada
vez mais, o compliance vai além do simples atendimento à legislação e busca consonância
com princípios da empresa, alcançando a ética, a moral, a honestidade e a transparência,
não só na condução dos negócios, mas em todas as atitudes das partes envolvidas19.
De acordo com Coimbra e Manzi20, o termo compliance tem origem no verbo inglês to
comply, significando cumprir, executar, obedecer, observar, satisfazer o que lhe foi imposto.
Podendo ser definido como o ato/dever de cumprir, de estar em conformidade e fazer
cumprir lei, diretrizes, regulamentos internos e externos, buscando mitigar o risco atrelado
13 LAMBOY, C. K. de. Manual do Compliance. São Paulo: Via Ética, 2018.
14 COLARES, W. C. Ética e compliance nas empresas de outsourcing. Monografia (Especialização em LL.M. em
Direito de Contratos). Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, São Paulo, 2014.
15 ASSIS, M. Compliance: como implementar. São Paulo: Trevisan, 2018.
16 SAAVEDRA, G. A. Reflexões iniciais sobre criminal Compliance. In: Instituto Brasileiro de Ciências Criminais –
IBCCRIM. Boletim 218, São Paulo, 2011.
17 SHECAIRA, S. S; ANDRADE, P. B. de. Compliance e o Direito Penal. In: Instituto Brasileiro de Ciências Criminais
– IBCCRIM. Boletim 222. São Paulo, 2011.
18 BADARÓ, G. H.; BOTTINI, P. C. Lavagem de dinheiro. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.
19 GIOVANINI, W. Compliance: a excelência na prática. São Paulo, 2014.
20 COIMBRA, M. de A.; MANZI, V. A. Manual de Compliance: Preservando a Boa Governança e a Integridade das
Organizações. São Paulo: Atlas, 2010.
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à reputação e o risco legal/regulatório21,22 .
Candeloro, Rizzo e Pinho23 conceituam compliance como um conjunto de regras, padrões, procedimentos éticos e legais, que, uma vez definido e implantado, será a linha
mestra que orientará o comportamento da instituição no mercado em que atua, bem como
a atitude dos seus funcionários.
Segundo Colares24, o surgimento do primeiro exemplo de sistema de regras, procedimentos e instituições para a regulamentação da política econômica internacional, conhecido como Acordo de Bretton Woods, se deu na década de 1940. Nele criou-se a obrigação
entre os países signatários de adoção e manutenção de uma política monetária para manter
suas moedas dentro de uma determinada taxa de câmbio. Foi nele que se originou o BIRD
(Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento) e, posteriormente, o Banco
Mundial e o FMI (Fundo Monetário Internacional). Esse sistema foi suspenso em 1971,
após o surgimento do Comitê da Basileia.
Também na década de 1970, em virtude dos escândalos de Watergate, foi aprovada
pelo congresso americano a FCPA (Foreign Corrupt Practice Act), principal referência americana em termos de anticorrupção. A partir desta, o governo americano passou a intensificar o controle sobre as atividades das empresas não apenas internamente, mas também ao
redor do mundo. Assim, “qualquer companhia que negociasse suas ações em bolsas americanas ou empresas locais com operações fora do país poderiam ser alvo de investigações
e, consequentemente, punições pela FCPA”.25
No início do séc. XXI, os ataques terroristas aos Estados Unidos, em 11 de setembro de 2001, tiveram impacto na política, mas, também, no mercado financeiro, sobretudo,
por conta dos casos Enron, WorldCom e Parmalat. Esse cenário obrigou uma nova reflexão sobre o sistema de controle e regulação e acentuou a necessidade de regras mais rígidas.
Nesse contexto, foi editada a Lei Sarbanes-Oxley, conhecida, também, como SarBox ou
SOX – tal lei teve o objetivo de criar mecanismos de auditoria e segurança confiáveis, bem
como regras bem definidas para a criação de comitês responsáveis pela supervisão dessas
operações, procurando reduzir riscos do negócio, evitar fraudes e criar meios de identificação de irregularidades, buscando a total transparência nos negócios.26
O Brasil, na tentativa de manter sua abertura aos grandes governos, implementou
regras similares, pelo Conselho Monetário Nacional; a título de exemplo, estabeleceu a
21 MANZI, V. A. Compliance no Brasil. São Paulo: Saint Paul Editora, 2008.
22 VITALIS, Aline. Compliance fiscal e regulação fiscal corporativa. Rev. direito GV, v. 15 (1), 2019.
23 CANDELORO, A. P. P.; RIZZO, M. B. M. de; PINHO, V. Compliance 360º: riscos, estratégias, conflitos e vaidades
no mundo corporativo. 2. ed. São Paulo: Trevisan Editora Universitária, 2012.
24 COLARES, W. C. Op. cit. 2014.
25 Ibidem, p. 61.
26 DEL RIO, M. V. Compliance como arma contra a corrupção. Monografia (Especialização em Gestão de Qualidade.
Faculdade de Ciências Empresariais, Universidade FUMEC. Belo Horizonte, 2016.
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Resolução n. 2.554 de 1998, além da sujeição à SOX, desde que tenham ações negociadas
no mercado americano, pelas empresas brasileiras27.
Já em 2011, a legislação anticoncorrencial foi renovada com a Lei n. 12.529, estruturando o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, dando poder ao Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (CADE), para a análise obrigatória em atos de concentração28.
Finalmente, em 2013, foi a provada a Lei que regula as práticas de corrupção no país
(Lei n. 12.846/13), chamada de Lei Anticorrupção (LAC). Tal lei, que foi um terreno fértil
para a adoção de programas de compliance pelas empresas, entrou em vigor na data de 1°
de fevereiro de 2014 e foi criada em razão de compromissos internacionais de combate a
corrupção assumidos pelo Brasil, como a Convenção da ONU – Convenção das Nações
Unidas contra a Corrupção, a Convenção da OEA – Convenção Interamericana contra
a Corrupção e a Convenção da OCDE – Convenção sobre o Combate da Corrupção de
Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais e visando,
também, uma equiparação com sistemas já adotados no âmbito internacional, em especial
nos Estados Unidos e no Reino Unido29.
Os mesmos autores citam que a Lei Anticorrupção teve como objetivo estimular o
ambiente empresarial sustentável por intermédio da coibição de condutas que favoreçam
atos de corrupção capazes de alterar de forma artificial a celebração de negócios privados,
por meio do aprisionamento dos agentes públicos mediante oferta de benefícios indevidos
em troca de vantagens injustificáveis.
De acordo com Silveira e Saad-Diniz30, o compliance sistematiza um conjunto de
princípios e regras internas, com o objetivo essencial de assegurar o cumprimento da legislação e a observância de padrões de conduta pelos administradores, diretores, gestores,
colaboradores (diretos e indiretos) e terceiros que atuam na organização. Dessa maneira, tal
programa transmite uma ideia de “autorregulação regulada”, a partir da internalização de
mecanismos de controle com o propósito de evitar o cometimento de ilícitos.
Segundo Gabardo e Castella31 e Condeloro, Rizzo e Pinho32 (2012) dentre as principais
atribuições de um programa/política de compliance estão cumprir com a legislação nacional
e internacional, além das regulações do mercado e das normas internas da empresa; prevenir demandas judiciais; obter transparência na condução dos negócios; salvaguardar a
27 BRITES, E. E. Op. cit. 2020.
28 COLARES, W. C. Op. cit. 2014.
29 RIBEIRO, M. C. P; DINIZ, P. D. F. Op. cit. 2015.
30 SILVEIRA, R.de M.J.; SAAD-DINIZ, E. Compliance, direito penal e lei anticorrupção. São Paulo: Saraiva, 2015.
31 GABARDO, E.; CASTELLA, G. M. A nova lei anticorrupção e a importância do compliance para as empresas que
se relacionam com a Administração Pública. Revista de Direito Administrativo e Constitucional I, Belo Horizonte, v. 15,
n. 60, p. 129-147, abr./jun., 2015.
32 CANDELORO, A. P. P.; RIZZO, M. B. M. de; PINHO, V. Op. cit. 2012.
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confidencialidade da informação outorgada a instituição por seus clientes; evitar o conflito
de interesse entre os diversos atores da instituição; evitar ganhos pessoais indevidos por
meio da criação de condições artificiais de mercado, ou da manipulação e uso da informação privilegiada; evitar o ilícito da lavagem de dinheiro; e, por fim, disseminar na cultura
organizacional, por meio de treinamento e educação, os valores de compliance.
Colares33 cita que o compliance tem uma função social e está relacionado com a boa-fé
objetiva. Na primeira, partindo do conceito de função social – contribuição que um fenômeno provê a um sistema maior do que aquele ao qual o fenômeno faz parte – o compliance
tem como objetivo garantir a atuação de uma companhia ou instituição, pública ou privada,
de forma sustentável e em conformidade com as normas de mercado e da sociedade na
qual está inserida, podendo extrapolar suas fronteiras, atingindo parceiros, fornecedores
e clientes, influenciando concorrentes e até mesmo os órgãos regulatórios, gerando um
círculo virtuoso crescente e contagioso, capaz de impactar o mercado como um todo. Já
em relação à boa-fé objetiva – definida como uma conduta imposta, aceita socialmente,
comercialmente, relacionada a princípios e normas, convenções sociais – sua relação com
o compliance se explica pelo fato de que as políticas e procedimentos devem ser desenhados
em total harmonia com o princípio da boa-fé objetiva, visto que é a conduta imposta e
aceita socialmente que se busca, pouco importando características pessoais
No que diz respeito à elaboração dos programas de compliance, o código de conduta,
de políticas internas e o desenho deste surgem após uma análise dos riscos da organização,
da visão da cultura e da realidade da empresa à regulamentação do mercado e da vontade
dos seus dirigentes, ocorrendo essa elaboração sob medida, considerando as características
de cada atividade empresarial. Para tanto, é fundamental que o programa de integridade
seja desenvolvido artesanalmente e adaptado de modo a enfrentar de forma apropriada
e proporcional o nível de risco e as peculiaridades de cada ramo de atividades e de cada
jurisdição em que a empresa atua34.
Nesse sentido Sangoi35 e Colares36, em seus estudos, citam os elementos indispensáveis que devem possuir os programas de compliance:
1. Estabelecimento de padrões de conduta, política e procedimentos internos;
2. Existência de um compliance officer e Comitê de compliance ou equivalentes;
3. Educação, ou seja, formação dada aos colaboradores por meio de treinamentos;
4. Monitoramento e auditoria;
33 COLARES, W. C. Op. cit. 2014.
34 MAEDA, B. C. Programas de Compliance e Anticorrupção: importância e elementos essenciais. In: DEL DEBBIO,
A.; MAEDA, B. C.; AYRES, C. H. da S. (coords.) Temas de anticorrupção e compliance. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
35 SANGOI, J. M. Compliance: ética, governança corporativa e a mitigação de riscos. Dissertação para a obtenção do
título de mestre em direito. Fundação Escola Superior da Ministério Público Faculdade de Direito. Porto Alegre, 2018.
36 COLARES, W. C. Op. cit. 2014.
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5. Investigação e reporte;
6. Medidas disciplinares;
7. Reação e prevenção.
Além da necessidade de existência de elementos essenciais para a implantação dos
programas de compliance é preciso também, após implantá-lo, que o mesmo passe por revisões e atualizações. Ou seja, após construção e implantação, caso não haja revisões e
atualizações constantes, o mesmo não estará completo37.
Nesse sentido, o mesmo autor cita que além de cronogramas de treinamentos periódicos com avaliações e análises de desempenho, é importante que se faça avaliação periódica da eficácia do programa, bem como de sua atualização de acordo com a legislação
em vigor nos países onde o programa é aplicável. Caso contrário, tal programa se torna
obsoleto e sem utilidade prática, perdendo, assim, ao longo do tempo, seu objetivo inicial
Após essa breve explanação sobre o compliance fica uma questão em aberto – Qual a
relação do compliance com o direito?
3. A RELAÇÃO ENTRE COMPLIANCE E DIREITO
No Brasil, sobretudo a partir da transição da década de 1990 para a primeira década do século XXI, verificou-se o progressivo reconhecimento legislativo da relevância
do compliance. Nesse sentido, o compliance passou a ser exigência da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) e do Banco Central do Brasil (BACEN) para a atuação em certas atividades38. Além disso, o compliance passou a ser considerado parâmetro de dosimetria das
penas administrativas impostas às pessoas jurídicas por ilícitos corporativos previstos na
Lei Anticorrupção. Também passou a ser exigido das empresas públicas, sociedades de
economia mista e de suas subsidiárias a instituição de programa de compliance39.
No que diz respeito às principais previsões normativas do compliance, podemos destacar algumas normas sobre a temática.
A Lei nº 9.613/1998 (com relevantes alterações promovidas pela Lei nº 12.683/2012),
que dispõe sobre os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores. A qual,
nos artigos 9º, 10 e 11 tratam, respectivamente, das pessoas sujeitas ao mecanismo de
controle, da identificação dos clientes e da manutenção de registros e comunicação de
operações financeiras suspeitas de irregularidades.
37 Idem.
38 COSTA, H. R. L. da; ARAÚJO, M. P. C. Compliance e o julgamento da APN 470. Revista Brasileira de Ciências
Criminais, v. 106, 2014.
39 OLIVA, M. D.; SILVA, R. G. Notas sobre o compliance no direito brasileiro. Quaestio Iuris. v. 11, n. 4, Rio de
Janeiro, pp. 2708-2729, 2018.
100

Revista Jurídica UNIGRAN. Dourados, MS | v. 24 | n. 47 | Jan./Jun. 2022.

ISSN 2178-4396 (on-line) - ISSN 1516-7674 (impresso)

A Resolução nº 2.554/1998 do BACEN, cujo artigo 1º, caput, determinou às instituições financeiras e outras instituições autorizadas a operar pelo “Banco Central do Brasil
a implantação e a implementação de controles internos voltados para as atividades por
elas desenvolvidas, seus sistemas de informações financeiras, operacionais e gerenciais e o
cumprimento das normas legais e regulamentares a elas aplicáveis”.
A Portaria nº 14/2004 estabelecida, no âmbito da regulação da concorrência, pela
Secretaria de Direito Econômico (SDE) – esta que foi absorvida pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Tal portaria foi editada com o objetivo de definir diretrizes
gerais para a elaboração de Programas de Prevenção de Infrações à Ordem Econômica e
estabelecer requisitos e condições para a emissão, pela SDE, do respectivo Certificado de
Depósito.
A Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013). Embora não contenha imposição expressa quanto à adoção de programas de compliance, estabelece a valoração positiva dessa
conduta por ocasião da dosimetria das sanções a serem impostas às pessoas jurídicas.
O Decreto nº 8.420/2015 (que regulamenta a Lei Anticorrupção), cujo artigo 42 especifica parâmetros para avaliação da existência e da efetividade do programa de integridade referido pelo artigo 7º, VIII, da Lei Anticorrupção. Também vale mencionar o Programa de Integridade: Diretrizes para Empresas Privadas elaborado pela Controladoria-Geral
da União (CGU), que estipula parâmetros a serem observados na instituição do compliance.
A Lei das Estatais (Lei nº 13.303/2016) estabelece, em seu artigo 6º, a necessidade
de o estatuto da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias
“observar regras de governança corporativa, de transparência e de estruturas, práticas de
gestão de riscos e de controle interno”. Em seu turno, o artigo 9º, a seu turno, estipula:
Art. 9º. A empresa pública e a sociedade de economia mista adotarão regras de estruturas e práticas de gestão de riscos e controle interno que abranjam:
I - ação dos administradores e empregados, por meio da implementação cotidiana de
práticas de controle interno;
II - área responsável pela verificação de cumprimento de obrigações e de gestão de riscos;
III - auditoria interna e Comitê de Auditoria Estatutário.

O artigo ainda determina, no seu parágrafo 1º, a obrigação de se elaborar e divulgar
um Código de Conduta e Integridade que trate de:
I - princípios, valores e missão da empresa pública e da sociedade de economia mista,
bem como orientações sobre a prevenção de conflito de interesses e vedação de atos de
corrupção e fraude;
II - instâncias internas responsáveis pela atualização e aplicação do Código de Conduta
e Integridade;
III - canal de denúncias que possibilite o recebimento de denúncias internas e externas
Revista Jurídica UNIGRAN. Dourados, MS | v. 24 | n. 47 | Jan./Jun. 2022

101

ISSN 2178-4396 (on-line) - ISSN 1516-7674 (impresso)

relativas ao descumprimento do Código de Conduta e Integridade e das demais normas
internas de ética e obrigacionais;
IV - mecanismos de proteção que impeçam qualquer espécie de retaliação a pessoa que
utilize o canal de denúncias;
V - sanções aplicáveis em caso de violação às regras do Código de Conduta e Integridade;
VI - previsão de treinamento periódico, no mínimo anual, sobre Código de Conduta
e Integridade, a empregados e administradores, e sobre a política de gestão de riscos, a
administradores.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), por meio da Instrução CVM nº
586/2017, alterou a redação da Instrução CVM nº 480/2009 – que dispõe sobre o registro
de emissores de valores mobiliários admitidos à negociação em mercados regulamentados de valores mobiliários – para estabelecer a obrigatoriedade de informar “se o emissor
possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, a detecção
e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública”. Além disso,
a Instrução CVM nº 558/2015 (alterada pela Instrução CVM nº 593/2017) impõe, no que
tange ao exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários, exigências acerca da implementação de programas de compliance.
A Lei nº 7.753/2017 do Estado do Rio de Janeiro, cujo art. 1º estabelece:
Art. 1º. Fica estabelecida exigência do Programa de Integridade às empresas que celebrarem contrato, consórcio, convênio, concessão ou parceria
público-privado com a administração pública direta, indireta e fundacional do Estado do Rio de Janeiro, cujos limites em valor sejam superiores
ao da modalidade de licitação por concorrência, sendo R$ 1.500.000,00
(um milhão e quinhentos mil reais) para obras e serviços de engenharia e
R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) para compras e serviços,
mesmo que na forma de pregão eletrônico, e o prazo do contrato seja igual
ou superior a 180 (cento e oitenta) dias.
Com isso, assiste-se, progressivamente, à atribuição de efeitos jurídicos explícitos ao
compliance, que é tratado na legislação como: prática incentivada por meio da previsão legal
de consequências favoráveis (v. g. dosimetria da pena)40 ou obrigação legal em sentido estrito (como no caso da imposição, pela legislação federal, da obrigatoriedade de as empresas estatais adotarem programas de compliance). Além disso, observa-se gradual expansão,
por parte da jurisprudência, na utilização da noção de compliance como parâmetro inter40 “Embora incontroversa a relevância da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), a mesma não é impositiva, mas
contém, somente, a recomendação de condutas para fins de amenização das sanções penais, civis e administrativas”
(In: ESTADO DE SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de Instrumento n. 206593730.2017.8.26.0000. Relator Desembargador Alexandre Lazzarini, 23 ago. 2017).
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pretativo para a resolução de questões as mais variadas envolvendo a atividade empresarial
e sua regulação pelo direito privado41.
Os mesmos autores citam que os tribunais têm gradativamente considerado a existência de programa de compliance como parâmetro interpretativo para a resolução de diversas questões envolvendo a atividade empresarial.
Algumas decisões servem como exemplo da extensão dos efeitos jurídicos do compliance no direito privado.
Colares42 cita a decisão da 4ª Turma do STJ que se utilizou do compliance como argumento adicional a justificar a impossibilidade de a apólice do seguro de responsabilidade
civil de diretores e administradores cobrir a prática de atos dolosos. Já em outro caso, em
uma ação movida por companhia com vistas à imposição de responsabilidade civil ao seu
ex-diretor por alegada gestão temerária e exorbitância de suas funções, o mesmo órgão
entendeu que uma das razões ensejadoras da condenação consistia no fato de que, “como
administrador principal da companhia tinha por obrigação implementar e fomentar boas
práticas de governança corporativa, utilizando-se, para isso, de parâmetros/instrumentos
legais e morais com vistas a aumentar o valor da sociedade, facilitar seu acesso ao capital
e contribuir para a sua perenidade”.43
Nesse mesmo sentido tem decidido a 2° Turma do STJ em demandas relacionadas
à proteção da vida, da segurança humana e do meio ambiente, nomeadamente no que
tange à prevenção e à precaução contra acidentes catastróficos e desastres anunciados.
Transferir para o futuro, a perder de vista, compliance de empresas do setor sucroalcooleiro
com padrões de segurança contra incêndios caracteriza inadmissível falta de bom senso da
Administração, para não dizer comportamento irresponsável ao extremo.
Outros casos e suas aplicações e efeitos surgirão, não podendo delimitar quais suas
repercussões nas decisões, aplicações e interpretações das leis.
Destaca-se, ainda, a relevância do compliance no âmbito da responsabilidade civil. É
imprescindível ponderar que o instituto jurídico da responsabilidade civil tem seu fundamento na teoria da culpa (doutrina subjetiva – artigo 186 do Código Civil) e na teoria do
risco (doutrina objetiva – artigos 927, Parágrafo único e 931 do Código Civil).44
Segundo Teixeira45 a responsabilidade subjetiva (decorrente da teoria da culpa) consiste no fato de que cabe à vítima o dever de comprovar a culpa do infrator da norma para
se buscar a reparação do dano. Já a responsabilidade objetiva se dá em razão da teoria do
risco na qual fica abstraída a culpa, sendo, portanto, uma espécie de responsabilidade sem
41
42
43
44
45

OLIVA, M. D.; SILVA, R. G. Op. cit. 2018.
COLARES, W. C. Op. cit. 2014.
Idem.
TEIXEIRA, T. Op. cit. 2020.
Idem.
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culpa.
Com isso, é importante destacar que no âmbito da responsabilidade civil, o compliance
só terá impacto, em regra, se esta for subjetiva, isto é, se for necessário aferir a reprovabilidade da conduta do ofensor.46
Teixeira47 nos explica que a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica não exclui
a responsabilização individual de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural que tenha participado do ato ilícito, seja como autora, coautora ou partícipe.
Porém, a responsabilidade dessas pessoas é subjetiva, necessitando ser aferida a respectiva
culpa. Contudo, a pessoa jurídica responderá independentemente da responsabilidade individual das pessoas referidas (art. 3º).
4. O EFEITO DO COMPLIANCE NAS EMPRESAS E EM SUAS RELAÇÕES
A função de compliance, segundo Coimbra e Manzi48 recebeu um impulso inicial nas
instituições financeiras, para as quais se converteu em requisito regulatório. Na sequência
deste movimento em prol de aderência às regulações, aparecem outros setores regulados,
como o farmacêutico e telecomunicações, dentre outros, expandindo-se, mais recentemente, para os mais diversos setores; e isto porque o compliance é uma questão estratégica, que
se aplica a todos os tipos de organizações, tanto empresas e entidades do terceiro
setor como entidades públicas, empresas de capital aberto e empresas fechadas de todas as
regiões do mundo.
No entanto, apesar de o conceito de compliance não ser relativamente novo no cenário
internacional, no Brasil ainda há uma carência destas estruturas nas empresas, mesmo
após o advento da Lei 12.486/2013, popularmente conhecida como “Lei Anticorrupção”
ou “Lei da Empresa Limpa”.49
Durães e Ribeiro50 no estudo que teve como objetivo compreender o programa de
integridade como instrumento de combate à corrupção no âmbito das pessoas jurídicas,
concluíram que a responsabilidade das empresas no Brasil passou a ser objetiva a partir do
advento da Lei n. 12.846/2013, com o destaque conferido ao compliance como forma de
46 OLIVA, M. D.; SILVA, R. G. Op. cit. 2018.
47 TEIXEIRA, T. Op. cit. 2020.
48 COIMBRA, M. de A.; MANZI, V. A. Op. cit. 2010.
49 SALEMA, R. F. de S. Aspectos legais do compliance como ferramenta de gestão empresarial estratégica. Revista
Jurídica da Escola Superior de Advocacia da OAB-PR. a. 5, n. 1, abr. 2020. Disponível em: http://revistajuridica.esa.
oabpr.org.br/wp-content/uploads/2020/04/revista-esa-11-cap-09.pdf. Acesso em: 26 jun. 2021.
50 DURÃES, C. N. e RIBEIRO, M. F. O compliance no Brasil e a responsabilidade empresarial o combate à corrupção.
Revista do Departamento de Ciências Jurídicas e Sociais da Unijuí. Unijuí, a. 29, n. 53, jan./jun. 2020.
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combate à corrupção empresarial, por meio da prevenção às condutas que culminem com
a inobservância das normas e suas consequências danosas.
No mesmo sentido, estudando o compliance empresarial como ferramenta de redução
da corrupção, Credidio51 defende que os programas de integridade empresarial sejam priorizados nas corporações, uma vez que são ferramentas poderosas para desmontar o cenário
nacional de corrupção.
Fraga52 no seu estudo analisou como a empresa Petrobrás S.A, após as denúncias de
má conduta, procurou se adaptar em relação às diretrizes e normas de governança e quais
medidas estão sendo tomadas para evitar novas formas de corrupção. O autor concluiu
que a companhia não ofertava a devida atenção aos controles internos e as informações
relacionadas à governança corporativa, apresentando processos falhos e mal estruturados,
culminando, assim, em grandes perdas financeiras, entre os anos de 2014 e 2016, principalmente, com a divulgação de envolvimento na Operação Lava Jato.
O mesmo autor cita no estudo que, após o envolvimento em casos de corrupção, a
empresa passou a empregar maior controle em seus processos de gestão, sistemas e pessoas. A companhia apresenta, atualmente, diversos materiais e canais para que as pessoas,
tanto físicas quanto jurídicas, tenham acesso a informações importantes, assim como, possam participar ativamente de seu processo de governança.
Em uma análise do compliance e o Direito Preventivo conclui-se que a prevenção empresarial é de fundamental importância e esta qualidade será o que estará presente em todas
as empresas que desejarão segurança. A prevenção, seja em qual área se busque, é melhor
que a repressão através de um processo judicial ou, até mesmo, do que uma negociação
através de um tribunal arbitral. Assim, o êxito desta prevenção está diretamente ligado a
aplicação do trabalho de compliance para que por meio deste a instituição, seja pública ou
privada, atinja o máximo de conformidade legal, fechando brechas para ilegalidade e impossibilitando que a justiça seja provocada contra si.53
Para Del Rio54 em seu estudo compliance como arma contra a corrupção, concluiu
que o comprometimento de uma empresa com um processo de governança corporativa e
consequentemente com um programa de compliance garante a todos os envolvidos isenção
de negócios escusos, que trabalhe pautada na igualdade entre todos, que não compactue
com desvios de caráter de seus funcionários, fornecedores e clientes, que seja transparente
51 CREDIDIO, G. S. O compliance empresarial como ferramenta de redução da corrupção. Revista CEJ. Brasília, a.
22, n. 74, p. 85-90, jan./abr. 2018.
52
FRAGA, D. S. Programas de compliance e lei anticorrupção: uma análise na empresa Petrobrás. Monografia
(graduação em Ciências Contábeis). Faculdade de Ciências Contábeis, Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia,
2018.
53 LÁSSIO, C. J. B. e SANTOS, C. A. A. C. O compliance e o direito preventivo. Revista Jurídica da Universidade do
Sul de Santa Catarina. a. 9, n. 18, jan./jun. 2019.
54 DEL RIO, M. V. Op. cit. 2016.
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e disponibilize a todos os interessados as suas operações e negociações comerciais e financeiras, que possua normas internas compatíveis com outras empresas de mesmo porte e
com a legislação vigente e que gere valor para todos os stakeholders.
O compliance é uma valiosa ferramenta para a prevenção e a correta atuação no caso
de práticas ilegais. De acordo com Frazão55 o programa de compliance cria uma cultura corporativa de respeito à ética e as regras jurídicas que, apesar de se iniciar num plano individual, se irradia para outras instituições à medida que se exigem delas igual cumprimento às
regras anticorrupção.
As organizações muitas vezes não conseguem distinguir a importância das ferramentas e os princípios de compliance, em que visam minimizar a incidência de fraudes/erros
nas empresas em um âmbito geral, protegendo de certa forma do risco de um processo de
falência, como aconteceu em algumas organizações – Banco Barings, Enron, WorldCom e
Parmalat – que não possuíam um ambiente de controle interno. Este programa atua no dia
a dia e se insere no contexto da cultura organizacional, fazendo-se cumprir leis, diretrizes,
regulamentos internos e externos, buscando mitigar o risco atrelado à reputação e o risco
legal/regulatório.56
Nesse sentido, com a implantação da política de compliance, a empresa tende a orientar todas as suas ações para os objetivos definidos; utilizar os recursos de forma mais
eficiente; “proteção contra as pressões das emergências”; ter uniformidade e coerência em
todos os seus atos e decisões, colaborando com a transparência dos processos; facilitar a
adaptação de novos empregados à cultura organizacional; disponibilizar aos gestores mais
tempo para repensar políticas e atuar em questões estratégicas; aumentar e aperfeiçoar o
conhecimento da organização por todos os seus atores.57
No que diz respeito as empresas e suas relações, Salema58 nos ensina que além dessa
visão interna, os programas de compliance devem ser estendidos para as relações comerciais
praticadas com todos os parceiros da empresa, pois a Lei Anticorrupção tende a não ignorar os atos praticados por um parceiro em nome da empresa.
O autor acrescenta, ainda, que na análise de riscos, recomenda-se que a empresa
identifique e avalie o cliente/fornecedor/funcionário; certifique se o parceiro não está incluído no rol das empresas punidas; verifique o tempo de existência no mercado, a credibilidade, imagem, missão e valores; busque referências comerciais e bancárias; faça moni55 FRAZÃO, A. Corrupção e compliance: um exame à luz das relações entre direito e moral. Jota, 11 jul. 2018.
Disponível
em:
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/corrupcao-ecompliance-2-11072018. Acesso em: 23 jun. 2021.
56
ORLANDO, H. C. L. A importância do compliance na prevenção de perdas em organizações empresariais.
Monografia (Especialização em Auditoria Externa). Faculdade de Ciências Econômicas, Departamento de Ciências
Contábeis, Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2012.
57 GONCALVES, J. A. P. Alinhando processos, estrutura e compliance à gestão estratégica. São Paulo: Atlas, 2012.
58 SALEMA, R. F. de S. Op. cit.
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toramento contínuo; e estabeleça cláusulas contratuais na parceria que garantam direito de
auditoria e de rescisão contratual pela comprovação de atitudes de não “compliant”.
Já em relação à função social da empresa Husni59 cita que pode ser dividida em duas
classes – responsabilidade empresarial e responsabilidade social. Na primeira teríamos a
empresarial (societária) como sendo responsável pelo cumprimento das todas as obrigações impostas pelo exercício da atividade empresarial e perante as leis e regulamentos
aplicáveis, mantendo, em alguns casos, sistemas de governança corporativa, pagando seus
tributos, atendendo aos seus consumidores, fornecedores e mantendo as suas obrigações
sociais de âmbito trabalhista em dia. Já na segunda, refere-se à responsabilidade que vai
além dos ditames normativos, legais e contratuais, pois visa ideais comunitárias e sociais,
participando de atividades que se relacionam ao social, desenvolvendo políticas de relacionamentos com stakeholders através de códigos de melhores práticas e de integridade e colabora ativamente desenvolvimento sustentável, tanto na inclusão social quanto na digital.
Com isso, o compliance aparece frente à função social empresarial através da sua responsabilidade legal devido à sua obrigatoriedade com as normas vigentes e, também, na
função social por meio da responsabilidade societária na qual está vinculado a um comprometimento ético que trará melhores condições de vida para todos os envolvidos, dentro do
sistema da atividade empresarial.60
Tartaglia61 conclui que o compliance e a função social se complementam, funcionando
para um objetivo em comum, beneficiando as corporações e coletividade, apesar das diferenças entre os institutos. Assim, com a implementação do programa de compliance, haverá
um ambiente mais propício ao atendimento da Função Social da empresa, com menos desvios de conduta e mais do que ela foi idealizada para ser. No entanto, não se pode esgotar
a Função Social, uma vez que esta é mais ampla.
A implantação de uma política de compliance auxilia não somente no desenvolvimento da empresa, mas principalmente da sociedade, porque os comportamentos adotados
em cada seara tendem a ser copiados e replicados, estimulando a transparência, a ética e a
confiança em qualquer relação, bases para uma verdadeira sustentabilidade.62
Nesse mesmo raciocínio Dupont63, no estudo que teve como objetivo analisar as
perspectivas da responsabilidade social da empresa (RSE) e do compliance em conjunto,
59 HUSNI, A. Empresa socialmente responsável – Uma abordagem jurídica e multidisciplinar. São Paulo: Quarter
Latin, 2007.
60 Idem.
61
TARTAGLIA, A.C.P. Compliance como método de auxílio ao cumprimento da função social da empresa.
Monografia (Graduação em Direito). Faculdades Integradas de Aracruz – FAACZ. Aracruz, 2018.
62 RIBEIRO, M. C. P; DINIZ, P. D. F. Op. cit. 2015.
63
DUPONT, B. Compliance Empresarial: diálogo latente e possível embate frente à responsabilidade social da
empresa e suas perspectivas. Monografia (Graduação em Direito). Centro de Ciências Sociais e Humanas Curso de
Direito, Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria, 2014.
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definiu pontos de convergências e divergência entre eles. Como convergência, a autora
concluiu que há potencialidade de diálogo entre compliance e RSE, sobretudo quando o
primeiro é adotado pelas empresas de forma voluntária, com vistas à incorporação de padrões éticos voltados à prevenção de danos à sociedade decorrentes de sua atuação. Já em
relação à convergência, o programa de compliance da forma como tende a ser incorporado
pelo ordenamento jurídico, pode desvirtuar-se, e dotar se da capacidade de isentar, ou
abrandar, a responsabilidade das corporações pela prática de ilícitos, de modo a entrar em
possível embate com as noções de Responsabilidade Social.
5. CONCLUSÃO
Partindo do objetivo do presente estudo que foi analisar a relação do compliance com
o Direito e, sobretudo, o impacto nas empresas e suas relações, concluímos que tal programa, que vai muito além da obediência à legislação, atingindo a ética, moral, honestidade e
transparência, na condução dos negócios e, também, em todas as atitudes dos envolvidos,
é considerado novo no Brasil. A Lei Anticorrupção – n. 12.846/13 – foi a porta de entrada
para o desenvolvimento dos programas de compliance pelas empresas.
Tais programas devem ser elaborados levando em consideração as características de
cada atividade empresarial, sendo, assim, importante que tais programas sejam desenvolvidos para que possam enfrentar de forma apropriada e proporcional o nível de risco e as
peculiaridades de cada ramo das atividades empresariais. Além disso, devem conter os elementos essenciais para sua implantação e, também, tão importante quanto tais elementos,
há a necessidade de que o programa seja revisado e atualizado periodicamente com o fim
de atingir seus objetivos.
No que diz respeito às previsões normativas do compliance, na década de 1990 houve
o reconhecimento da importância desse programa e a partir desse momento foram desenvolvidas leis na tentativa de combater as práticas ilícitas nas Instituições empresariais.
No entanto, é somente com a Lei n. 12.846/13 que se estabelece, não a imposição quanto
à adoção de programas, mas a valoração dessa conduta por ocasião da dosimetria das
sanções a serem impostas às pessoas jurídicas. E o decreto n. 8420/2015 especificou os
parâmetros para avalição da existência e da efetividade do programa de integridade da lei
mencionada.
Por fim, quando falamos do impacto do compliance nas empresas podemos citar
que esse programa, sendo o foco da nossa discussão, tem uma função de proteção da empresa, dos administradores e dos empregados, de combate à corrupção e, também social.
A função protetiva vem de encontro ao cumprimento de regras por meio de me108
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didas organizacionais e preventivas, em que a empresa evita o ônus financeiro, o limite às
suas atividades e danos à sua reputação. Já em relação ao combate à corrupção, o compliance pode ser utilizado como uma poderosa ferramenta para desmontar o cenário nacional de
corrupção, por meio de um conjunto de práticas administrativas e empresariais que tenham
por objetivo a integridade nos negócios. Por último, quando se fala na função social, diz
respeito à adoção de comportamentos éticos, honestos e de valores morais que possam ser
adotados pelas empresas parceiras e pela sociedade em suas relações.
Tendo em vista a complexidade e a dimensão acerca do compliance, o foco desse estudo não foi esgotar o debate sobre o assunto. Nossa discussão girou em torno da prevenção,
combate a corrupção e a função social do programa. No entanto, nosso estudo mostra a
importância de tal programa para as empresas e, mais importante, para a quebra de um
“ciclo vicioso” no Brasil, chamado corrupção.
Sabe-se que o objetivo de tal programa vai muito além dos citados no nosso estudo.
Com isso, sugerimos futuros estudos que ampliem o debate acerca da função do compliance
e seu impacto nas empresas e suas relações.
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A (IN)EFICÁCIA DA TUTELA DOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS PELA JURISDIÇÃO
CONSTITUCIONAL EM MOÇAMBIQUE
The (in)efficacy of the protection of fundamental
rights by Mozambique’s constitutional jurisdiction
Edson da Graça Francisco Macuácua1

RESUMO
O presente trabalho tem como objecto
de estudo a tutela dos direitos fundamentais pela
jurisdição constitucional em Moçambique. Com
efeito, não basta o elencamento de um catálogo
de direitos fundamentais, sem que haja mecanismo de tutela efectiva para a sua materialização.
Neste prisma, o presente trabalho procura aferir
a eficácia dos mecanismos jurisdicionais de tutela
dos direitos fundamentais pela jurisdição constitucional. No olhar crítico ao sistema apresentam-se
as fragilidades que concorrem para uma tutela deficiente dos direitos fundamentais pela jurisdição
constitucional em Moçambique.
Palavras-chave: Justiça constitucional,
jurisdição constitucional, direitos fundamentais,
Conselho Constitucional e Recurso de Amparo.

ABSTRACT
The purpose of this study is to look into the
protection of fundamental rights by Mozambique’s
constitutional jurisdiction. Indeed, it does not suffice
to develop a bill of fundamental rights if there is
no mechanism in place for an effective oversight to
ensure compliance. In this regard, this study seeks
to ascertain the effectiveness of the jurisdictional
mechanisms for the oversight of fundamental rights
through constitutional jurisdiction. A critical look
at the system points to weaknesses that lead to an
ineffective oversight of the fundamental rights by
Mozambique’s constitutional jurisdiction.
Keywords:
Constitutional justice,
constitutional jurisdiction, fundamental rights,
Constitutional Council and Appeal for Protection.

Sumário: 1. A jurisdição constitucional em Moçambique. 2. Modelo de fiscalização da constitucionalidade. 3. A tutela jurisdicional dos direitos fundamentais pela jurisdição constitucional em Moçambique. 4. Críticas ao sistema de tutela jurisdicional dos direitos fundamentais pela jurisdição constitucional. 5. Conclusão. 6. Bibliografia.
Summary: 1. Constitutional jurisdiction in Mozambique. 2. Constitutionality review model. 3. Judicial protection of fundamental rights by constitutional jurisdiction in Mozambique. 4. Criticism of the system of judicial protection of
fundamental rights by constitutional jurisdiction. 5. Conclusion. 6. Bibliography.

1. A JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL EM MOÇAMBIQUE
A primeira Constituição da República de Moçambique, a Constituição de 1975, que
vigorou até 1990, não previa a existência de um órgão de jurisdição constitucional. A ju1
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risdição Constitucional em Moçambique nasce com a criação do Conselho Constitucional,
pela Constituição de 1990, como corolário da introdução do Estado de Direito Democrático.
Anota Catarina Santos Botelho, citando Carlos Mezzanotte: “A relevância da jurisdição constitucional nos nossos dias justifica que alguma doutrina considere que é mais
necessária uma jurisdição constitucional do que um mero texto constitucional”.2 Outros
autores sustentam que um tal entendimento acaba por desvalorizar a importância do texto
e da cultura constitucional vigente.3
Nos inícios do século passado, uma das questões que mais fascinaram os cultores da
Teoria da Constituição foi a de saber quem deveria ser o guardião da Constituição. Se Carl
Schmitt preferia uma forma de controlo político entregue ao Chefe de Estado, Hans Kelsen propôs a criação de um modelo de justiça constitucional (Verfassunggerichtsbarkeit),
mediante a instituição de um tribunal especializado na resolução de conflitos constitucionais. 4
Destaca Catarina Santos Botelho, citando consistente doutrina, que o controlo jurisdicional da constitucionalidade foi amplamente acolhido, quer na modalidade de controlo
difuso, a cargo de todos os tribunais, quer na modalidade de controlo centrado numa
jurisdição constitucional criada para este efeito.5 A confirmar o sucesso do controlo judicial da constitucionalidade, em especial do modelo austríaco, são as sucessivas “vagas” de
criação de tribunais constitucionais, que se multiplicaram no mundo Ocidental, na Europa
de Leste e em vários Estados da América Latina, em especial após as duas Guerras Mundiais e a Queda do Muro de Berlim.6 Será que a imensa confiança na justiça constitucional
esconde uma desconfiança no normal funcionamento do poder político nas democracias
contemporâneas? É uma questão pertinente e que merece ampla reflexão.7 Mais recentemente porem, o sucesso da expansão da justiça constitucional tem sido, em alguns Estados, obscurecido por experiencias não democráticas ou democráticas liberais associadas a
2 MEZZANOTTE, Carlos, “Le fonti tra legitimazone e legalita”, Queste Istitizione, 1991, pp.. 50-59, citado por
Catarina Santos Botelho, O lugar do Tribunal Constitucional no século XXI: Os limites funcionais da justiça Constitucional
na relação com os demais tribunais e o legislador, in Revista julgar, nº 34/2018, p. 112 e ss.
3 Cf. TRIBE, Laurence H., “Taking Text Structure Seriously- Reflections on Freeform Method in Constitutional law
interpretation”, Hanse law Review, 108, 1995, pp. 1221-1303, citado por Catarina Santos Botelho, Op. Cit., P. 112.
4 Ibidem.
5
Cf. Urbano, Maria Benedita, Curso de Justiça Constitucional- Evolução histórica e modelos do controlo da
constitucionalidade, Almedina, 2016, pp.. 28-35, apud Catarina Santos Botelho, o lugar do tribunal constitucional no
século XXI: Os limites funcionais da justiça constitucional na relação com os demaistribunais e o legislador, in Revista
julgar, nº 34/2018, p. 112.
6
VALLINDER, Torbjorn, “When the couts go marching in”, The global Expansion of Judicial Power, New
York University Press, 1995, pp. 13-26. Sobre as “vagas” de criação de tribunais constitucionais, cfr. Grouppi, Tânia,
“Introduzione: alla ricerca di un modelo europeu di giustizia constutuzionale” (ed. Marco Olivetti) La giustizia
constituzionale in Europa, Giuffre, Miliano, 2003, pp. 1-23, apud Catarina Santos Botelho, Op. Cit., p. 112.
7 Ibidem.
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fenómenos populistas.8 Com efeito a situação na Polónia, na Turquia ou até na Roménia
evidencia verdadeiras crises de identidades das suas jurisdições constitucionais”. 9
A afirmação do carácter jurídico das constituições e da sua supremacia, com a consequente subordinação e dever de respeito ao texto constitucional por parte de todos os
poderes públicos (e actos por eles praticados), dá origem à necessidade de controlo dessa
subordinação e desse dever de respeito, ou, se se preferir, dá origem à justiça autónoma, ou
pelo menos especifica, em relação à justiça civil, penal, administrativa10, etc.
2. MODELO DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE
O modelo de controlo da Constitucionalidade adoptado em Moçambique é jurisdicional e concentrado com reenvio prejudicial.
O modelo de fiscalização da constitucionalidade é jurisdicional, pois a competência
para a fiscalização está encarregue a um órgão jurisdicional que é o Conselho Constitucional,
que apesar de não ser formalmente denominado Tribunal é constitucionalmente definido
como órgão de soberania, ao qual compete especialmente administrar a justiça, em
matérias de natureza jurídico-constitucional, sendo por isso um órgão jurisdicional, e é
concentrado com reenvio prejudicial, pois os poderes de decisão para efeitos de declaração
da inconstitucionalidade, são exclusivamente reservadas ao Conselho Constitucional nº 1
do artigo 240 e alínea a) do nº 1 do artigo 243, pese embora os Tribunais tem a prerrogativa
de recusar a aplicação de uma lei com fundamento na sua inconstitucionalidade (artigo 213
da CRM), estes não decidem, suspendem o julgamento e enviam ao Conselho Constitucional, o qual ao se pronunciar obriga a que o tribunal a quo se conforme, julgando o caso em
conformidade com a decisão do Conselho Constitucional.
No quadro do sistema moçambicano de fiscalização da Constitucionalidade, o Conselho Constitucional é definido no nº 1 do artigo 240 da CRM, como o órgão de soberania,
ao qual compete especialmente administrar a Justiça, em mateia de natureza jurídico-constitucional, e os tribunais judiciais são investidos de poder de participar na fiscalização concreta, mas sem poder de decisão definitiva, pela obrigação imposta pelo artigo 213 da CRM
nos termos do qual, nos feitos submetidos a julgamento os tribunais não podem aplicar leis
ou princípios que ofendam a Constituição.
Do ponto de vista da protecção da ordem Constitucional, o que é também designa8 ISSACHAROFF, Samuel, Fragile Democracies: Contested Power in an Era of Constitutional Courts, Cambridge
University Press, 2015, pp. 189-213, e PINNELLI, Cesare, “The Populist Challenge to Constitutional Democracy”,
European Constitutional Law Review, 7, 2011, pp. 5-16, p. 13, apud Catarina Santos Botelho, Op.Ci., p. 112.
9 Ibidem.
10
URBANO, Maria Benedito, Curso de Justiça Constitucional, Evolução Histórica e Modelos de Controlo de
Constitucionalidade, 2ª edição, 2016, p. 16.
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do, na esteira da respectiva expressão francesa, por “bloco da constitucionalidade, a fiscalização da constitucionalidade assume-se como total, pois que tudo o que ali se integra- os
princípios e as normas constitucionais- serve de parâmetro aferidor do respectivo juízo
Jurisdicional”.11
De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 240 da CRM, o Conselho Constitucional é o órgão de soberania ao qual compete especialmente administrar a justiça, e em
matéria de natureza jurídico-constitucional aprecia e declara, com a força obrigatória geral,
a inconstitucionalidade das leis e a ilegalidade dos demais actos normativos dos órgãos do
Estado, em qualquer momento da sua vigência. Como se pode depreender, a capacidade de
cognição do Conselho Constitucional limita-se aos actos normativos dos órgãos do Estado, o que deixa de fora os actos de natureza política e administrativa, o que reduz a esfera
de intervenção do Conselho Constitucional na tutela efectiva dos direitos fundamentais.
De acordo com o plasmado no n.º 2, do artigo 244 da CRM, pode solicitar ao Conselho Constitucional a declaração de inconstitucionalidade das leis ou de ilegalidade dos
actos normativos dos órgãos do Estado:
a) O Presidente da república;
b) O Presidente da Assembleia da República;
c) Um terço, pelo menos, dos Deputados da Assembleia da República;
d) O Primeiro-Ministro;
e) O procurador-Geral da República;
f) O Provedor da Justiça;
g) Dois mil cidadãos.
Como se pode depreender, o cidadão individualmente considerado não tem legitimidade para solicitar a declaração de inconstitucionalidade, pois só dois mil cidadãos o
podem fazer, o que configura uma limitante no acesso a justiça constitucional pelo cidadão,
pois não é fácil mobilizar dois mil cidadãos para a subscrição da solicitação da declaração
da inconstitucionalidade.
Desde a criação formal do Conselho Constitucional em 1990, só deram entrada três
petições subscritas por dois mil cidadãos, e no caso em apreço só foram possíveis pois
os requerentes foram organizados por organizações da sociedade civil que possuem uma
estrutura organizacional, recursos humanos, materiais e financeiros que permitem a mobilização de patrocínio judiciários.
De acordo com Jorge Bacelar Gouveia12, os interesses visados pelos processos judiciais em geral, assim como pelos processos constitucionais em especial, podem ser de duas
11
12
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Jorge Bacelar Gouveia, Direito Constitucional de Moçambique, 2015, p. 542.
Ibidem, p. 548.
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índoles contrapostas:
− Interesses públicos, ligados à defesa da constitucionalidade objectiva, na mediada
em que por seu intermédio se preserva um modelo geral de ver a organização
política do Estado e da sociedade, plasmado na Ordem Constitucional, que é
de todos;
− Interesses privados, relacionados com a protecção de posições individuais, ainda
que mediatizadas pela protecção constitucional geral, na certeza de que também
são nível do Direito Constitucional se protegem direitos individuais.
Os elementos que é possível colher dos diversos processos de fiscalização da constitucionalidade apontam para as duas perspectivas que assim tornam o sistema moçambicano um sistema misto, público e privado de fiscalização:
− Prevalece um interesse público no caso essencialmente público, considerandose também o papel que cabe ao Ministério Publico nos recursos de inconstitucionalidade;
− Prevalece um interesse privado quando a legitimidade processual se restringe as
partes e quando os efeitos se limitam ao caso julgado produzido.
Neste quadro, a face de que se ocupa o presente trabalho é o da protecção de interesses privados. No presente estudo procuramos analisar os mecanismos jurisdicionais de
tutela dos direitos fundamentais pela jurisdição constitucional moçambicana.
Segundo afirma J.J. Gomes Canotilho13, a Justiça Constitucional é hoje também
um amparo para a defesa de direitos fundamentais, possibilitando aos cidadãos, em certos
termos e dentro de certos limites, o direito de recurso aos tribunais constitucionais, a fim
de defenderem, de forma autónoma, os direitos fundamentais violados ou ameaçados (a
justiça Constitucional no sentido de «Jurisdição da liberdade»). É aqui que vem encontrar
institutos como os da Verfassungsbeslwerde alemã, o recurso de amparo hispano-americano e
os manados de segurança e injunção brasileiros.
De acordo com o estabelecido no nº 1 do artigo 243 da CRM, compete ao Conselho
Constitucional:
a) Apreciar e declarar a inconstitucionalidade das leis e a ilegalidade dos actos normativos dos órgãos do Estado;
b) Dirimir conflitos de competências entre os órgãos de soberania;
c) Verificar previamente a constitucionalidade dos referendos;
d) Apreciar e deliberar sobre a demissão do Governador de Província e do Administrador de Distrito, pelo Presidente da República;
e) Apreciar e deliberar sobre a dissolução das assembleias provinciais, distritais e autar13

J.J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 2003, p. 893-894.
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quias, pelo Conselho de Ministros.
O nº 2 do dispositivo constitucional supracitado, adita que cabe ainda ao Conselho
Constitucional:
a) Verificar os requisitos legais exigidos para as candidaturas a Presidente da República;
b) Declarar a incapacidade permanente do Presidente da República;
c) Verificar a morte e a perda de mandato do Presidente da República;
d) Apreciarem última, os recursos e as reclamações eleitorais, validar e proclamar os
resultados eleitorais nos termos da lei;
e) Decidir, em última instancia, a legalidade da constituição dos partidos políticos e
suas coligações, bem como apreciar a legalidade das suas denominações siglas, símbolos e ordenar a respectiva extinção nos termos da Constituição e da lei;
f) Julgar as acções de impugnação de eleições e de deliberação dos órgãos dos partidos
políticos;
g) Julgar as acções que tenham por objecto o contencioso relativo ao mandato dos
deputados;
h) Julgar as acções que tenham por objecto as incompatibilidades previstas na Constituição e na lei.
Portanto, o modelo de fiscalização da constitucionalidade tem as seguintes características:
− É jurisdicional, pois o órgão especializado encarregue pela fiscalização da
constitucionalidade é o Conselho Constitucional, um órgão de natureza jurisdicional;
− Concentrado com reenvio prejudicional, pois o Conselho Constitucional é o órgão
com competência exclusiva para declarar a inconstitucionalidade dos actos normativos, sendo que os tribunais, incluindo o tribunal supremo, tem a prorrogativa de
recusar a aplicação de uma lei, com o fundamento na sua inconstitucionalidade, mas
não tem competência para decretar a sua inconstitucionalidade, pois tem a obrigação de suspender o processo e remeter os autos ao Conselho Constitucional, o qual
é o único órgão com competência para declarar a sua inconstitucionalidade, ficando
o tribunal a quo vinculado à decisão do Conselho Constitucional;
− É uma fiscalização preventiva e sucessiva, sendo que a preventiva pode ser
impulsionada pelo Presidente da República entre a aprovação e a promulgação da
lei, enquanto que a sucessiva, pode ser desencadeada pelo Presidente da República,
Presidente da Assembleia da República, um terço, pelo menos, dos deputados da
Assembleia da República, o Primeiro-Ministro, o Procurador Geral da República, o
Provedor de Justiça e por iniciativa de dois mil cidadãos;
− É uma fiscalização concreta e geral, sendo que a concreta pode ser solicitada por
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iniciativa dos tribunais (art. 213) e a geral e abstracta pode ser solicitada por iniciativa
do Presidente da República, Presidente da Assembleia da República, um terço, pelo
menos, dos deputados da Assembleia da República, o Primeiro-Ministro, o Procurador Geral da República, o Provedor de Justiça e por dois mil cidadãos;
É uma fiscalização da inconstitucionalidade por acção, pois não inclui a fiscalização
por omissão, limitando-se apenas à fiscalização da violação da Constituição por acção;
É uma fiscalização da inconstitucionalidade dos actos normativos dos órgãos do
Estado, que não abrange a inconstitucionalidade por violação dos direitos fundamentais ou por actos não normativos;
Não permite o acesso individual dos particulares, pois só dois mil cidadãos podem
solicitar a declaração da inconstitucionalidade;
Não permite a queixa constitucional, ou reclamação constitucional ou ainda o recurso de amparo.

3. A TUTELA JURISDICIONAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS PELA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL EM MOÇAMBIQUE
Assinala Jorge Miranda14, “não basta enumerar, definir, explicitar, assegurar só por si
direitos fundamentais, é necessário que a organização do poder político e toda a organização
constitucional estejam orientados para a sua garantia e a sua promoção”. Transcreve uma
fórmula lapidar da Declaração Universal (do seu preâmbulo): «É essencial a protecção dos
direitos do homem através de um regime de direito para que o homem não seja compelido,
em supremo recurso, à revolta contra a tirania e a opressão». E assinala, ainda, que o eficaz
funcionamento e o constante aperfeiçoamento da tutela jurisdicional dos direitos das pessoas são sinais de civilização jurídica.
Porém, o Estado de Direito acrescenta algo mais, destaca Jorge Miranda:15 1) a reserva de jurisdição dos tribunais, órgãos independentes e imparciais, com igualdade entre
as partes, e que decidem segundo critérios jurídicos; 2) a possibilidade de os cidadãos se
dirigirem a tribunal para a declaração e a efectiva dos seus direitos não só perante outros
particulares mas também perante o Estado e quaisquer entidades públicas.
E assinala que por definição, os direitos fundamentais têm de receber, em Estado
de Direito, protecção jurisdicional. Só assim valerão inteiramente como direitos, ainda que
em termos e graus diversos consoante sejam direitos, liberdades e garantias ou direitos
económicos, sociais e culturais.
14
15

Cf. Jorge Miranda, Direitos Fundamentais, 2. ed, 2017, p. 245.
Ibidem, p. 391 e 392.
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A protecção dos direitos fundamentais consubstanciava e ainda hoje consubstancia
um limite ao poder político e, simultaneamente, um objectivo dessa limitação. Um limite,
na medida em que o seu devido cumprimento restringe o espaço de actuação livre dos
detentores do poder executivo16. E um objectivo, uma vez que o principal desígnio da limitação de poderes nunca deixou de ser o de tutelar os direitos fundamentais, e, com isso,
a dignidade da pessoa humana, limite o objectivo que, em suma, condicionam a actuação
do poder político que terá que respeitar os direitos fundamentais – e configuram mais uma
razão justificativa para a necessidade do controlo da constitucionalidade. Afirma Cappelletti, precisamente, que “A exigência do controlo da constitucionalidade tornou-se particularmente pressionante no que toca às normas consagradas dos direitos fundamentais do
homem…”17 De idêntico modo, Favoreau sustenta que a protecção dos direitos fundamentais é uma das principais razões do controlo jurisdicional das leis e historicamente foi a
justificação para a criação da justiça constitucional na Alemanha e na Itália18.
O verdadeiro valor jurídico e social dos direitos fundamentais traduz-se numa palavra: efectividade, ou seja, realização e protecção efectiva dos bens e interesses básicos
da pessoa humana.19 Ora, se esta efectividade com um conjunto de pressupostos reais (os
chamados pressupostos dos direitos fundamentais), ela depende em larga medida da existência, do prestígio social efectivo e do bom funcionamento de um sistema jurisdicional
capaz de fazer garantir aquele valor.20
Assim, no plano objectivo, o princípio da tutela jurisdicional envolve: 21
− O princípio do contraditório (art. 65 da CRM, formulado a propósito do processo
penal, embora extensivo, por paridade de razão, a todas as demais formas de processo);
− O princípio do juiz natural ou legal – nenhuma causa pode ser subtraído ao tribunal
cuja competência esteja fixada em lei anterior (nº 4 do art. 65 da CRM), o que envolve, mais amplamente, a reserva de decisão de que qualquer juiz quanto aos actos
da sua competência22;

16
Maria Benedita Urbano, Curso de Justiça Constitucional, Evolução Histórica e Modelos do Controlo da
Constitucionalidade, 2ª edição, 2016, p. 22.
17
MAURO Cappelletti, Necessité et légitimité, P.647, Citado por Maria Benedita Urbano, Curso de Justiça
Constitucional, 2016, p. 22.
18
LOVES Favoreau, Actualité et légitimité,P. 1198, Citado por Maria Benedita Urbano, Curso de Justiça
CONSTITUCIONAL, 2016, p.22.
19 José Melo Alexandrino, Os Tribunais e a Defesa dos Direitos Fundamentais: Reflexões em torno da experiência
Cabo-Verdiana, in José Melo Alexandrino, Elementos de Direito Lusófono, 2011, p. 191.
20 Ibidem.
21 Jorge Miranda, Direitos Fundamentais, 2017, P. 394.
22 Cfr. J. J. GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, Constituição…, I, cit., págs. 525, citado por Jorge Miranda,
Direitos Fundamentais, 2017, P. 394.
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− O princípio da independência dos tribunais e dos juízes (arts. 216 da CRM) 23;
− O princípio da fundamentação das decisões que não sejam de mero expediente;
− A obrigatoriedade e a executoriedade das decisões e a sua prevalência sobre as de
quaisquer outras autoridades (artigo 214 da CRM e 247 da CRM);
− A consagração de medidas cautelares adequadas, como garantia de tutela jurisdicional efectiva (artigo 62 da CRM);
− O respeito pelo caso julgado.
E também envolve: 24
− A adequada protecção do segredo de justiça;
− A publicidade das audiências dos tribunais (nº 2 do art. 65 da CRM).
Em especial, quanto à fundamentação, observe-se que ela surge como inerente à
própria função jurisdicional: jurisdictio, dizer o Direito, declarar a norma aplicável ao caso,
determinar o porque da norma e estabelecer a sua relação com o caso; que constitui garantia do direito de recurso para grau superior (quando este exista); e que serve de contrapartida da irresponsabilidade dos juízes pelos seus actos.
Inspirados no labor de Jorge Miranda, na obra citada, relativamente ao sistema Português, podem se sentir na ordem Constitucional como verdadeiros direitos, liberdades e
garantias os seguintes:
− O direito de acesso a tribunal para defesa dos direitos e interesses legalmente protegidos (art. 62, 70 e nº 3 do art. 252, todos de CRM) - ou seja, o direito de acção - a
outra face do princípio;
− O direito ao juiz natural (nº 4 do art. 65 da CRM);
− O direito ao patrocínio judiciário (art. 62 da CRM);
− O direito a um processo equitativo;
− O direito a decisões em prazo razoável, com especialíssima acuidade em processo
penal;
− O direito à fundação das decisões que não sejam de mero expediente;
− O direito a recurso das decisões condenatórios como expressão das garantias de
processo criminal e devendo esse direito estende-se a qualquer processo sancionatório – mas não tendo de abranger o processo civil;
− O direito a recurso das decisões que imponham restrições a direitos, liberdades e
garantias e a direitos fundamentais de natureza análoga;
− O direito à execução das decisões, mesmo contra o Estado;
23 V. JORGE DE FIGUEREIDO DIAS, A “prestação” a um juiz independente como expressão do relacionamento
democrático entre o cidadão e a Justiça, in Sub Judice, n.º 14, 1999, págs. 27 e segs, citado por Jorge Miranda, Direitos
Fundamentais, 2017, p. 394.
24 Jorge Miranda, Direitos Fundamentais, 2017, p. 395 e ss.
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− O direito dos advogados às imunidades necessárias ao exercício do mandato (art.
63 da CRM).
Como direito social, por outra parte, o direito a que a justiça não seja denegada por
insuficiência de meios económicos (nº 1 do artigo 62 da CRM).
E como manifestações especiais de tutela jurisdicional:
− O procedimento judiciário com prioridade e celeridade para defesa dos direitos,
liberdades e garantias pessoais;
− A revisão de sentenças criminais injustas;
− O habeas corpus contra o abuso do poder, por virtude de prisão ou detenção ilegal
(art. 66 da CRM);
− A tutela jurisdicional de interesses;
− A jurisdicionalidade da apreciação da validade e da regularidade dos actos dos procedimentos eleitorais [art. 243, nº 2, alínea d) da CRM];
− As acções de impugnação de eleições e deliberações de órgãos de partidos políticos
[art. 243, nº 2, alínea e) da CRM];
− A tutela jurisdicional dos direitos ou interesses legalmente protegidos dos administrados (art. 252 da CRM);
− O direito dos cidadãos de impugnar as normas administrativas com eficácia externa
lesivas dos seus direitos ou interesses legalmente protegidos (artigos 62 e 252 da
CRM.);
− A garantia do recurso de inconstitucionalidade e de ilegalidade de normas jurídicas
(art. 246 da CRM).
Portanto, a tutela contenciosa implica que a defesa dos direitos fundamentais seja levada a cabo pelos órgãos de natureza jurisdicional, com tudo quanto isso acarreta no modo
de decidir e nos parâmetros de decisão25.
O efeito prático dessa protecção desemboca depois em dois resultados:26
− Na (i) desvalorização dos actos jurídico-públicos que violem os direitos fundamentais; ou
− Na (ii) imposição de deveres de indemnização de acordo com os mecanismos da responsabilidade
civil, mesmo colocando-se a hipótese de responsabilidade penal.
O texto da CRM refere especificamente essa dimensão, ao prescrever que “O cidadão pode impugnar os actos que violam os seus direitos estabelecidos na Constituição e
nas demais leis”27.
Será que estão consagrados os mecanismos jurisdicionais necessários para uma tutela efectiva dos direitos fundamentais?
25
26
27
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Jorge Bacelar Gouveia, Direito Constitucional de Moçambique, 2015, p. 332.
Art. 69 da CRM, referenciado por Jorge Bacelar Gouveia, Direito Constitucional de Moçambique, 2015, p. 332.
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Uma das grandes lacunas que afecta a eficácia de jurisdição constitucional na tutela
dos direitos fundamentais reside na falta do recurso de amparo.
O que é que o recurso de amparo traria mais no nosso sistema?
A pergunta supra é da autoria de Jorge Reis Novais, referindo-se à jurisdição constitucional Portuguesa, que nesta matéria assemelha-se à moçambicana e o mesmo responde
nos seguintes termos: “Uma coisa muito simples. Todas as lesões de direitos fundamentais
teriam possibilidade de tutela jurídica e, sendo lesões de garantias constitucionais, teriam
tutela por parte da justiça constitucional. Mas, no fundo, isso é uma exigência de Estado
de Direito e deveria ser algo completamente natural numa ordem jurídica de Estado de
Direito que tem um Tribunal Constitucional” 28.
4. CRÍTICAS AO SISTEMA DE TUTELA JURISDICIONAL DOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS PELA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL
A fiscalização da constitucionalidade é um dos mecanismos mais importantes para a
garantia do respeito pela Constituição.
Embora a fiscalização da constitucionalidade vise em termos imediatos assegurar
o respeito pela Constituição, ela tem como fim último a tutela dos direitos fundamentais,
com vista a proteger a dignidade da pessoa humana.
Será que o sistema de fiscalização da constitucionalidade garante uma tutela efectiva
dos direitos fundamentais?
A análise das atribuições e competências do Conselho Constitucional permite-nos
concluir que o sistema de fiscalização da constitucionalidade em Moçambique não garante
uma tutela efectiva dos direitos fundamentais, pois:
− O Conselho Constitucional só fiscaliza a constitucionalidade de actos normativos,
ficando de fora dos actos normativos ou políticos praticados pelos órgãos do Estado.
− A fiscalização da constitucionalidade é limitada aos actos normativos.
− O Conselho Constitucional, não fiscaliza a inconstitucionalidade por omissão legislativa, o que leva a que a Constituição não esteja completamente regulamentada,
o que gera omissões legislativas que lesam os direitos fundamentais dos cidadãos.
− O acesso à justiça constitucional aos cidadãos é bastante limitado, pois dois mil cidadãos é que podem solicitar a apreciação de inconstitucionalidade, conforme dispõe
a alínea g) do nº 2 do artigo 245 da CRM.
− Não há uma clareza sobre os procedimentos do relacionamento entre os tribunais
28 Jorge Reis Novais, Sim ou não ao recurso de amparo? in Elival da Silva e Carlos Blanco de Morais (coord) Perspectivas
de Reforma da Justiça Constitucional em Portugal e Brasil, 2012, p. 244.
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comuns e o Conselho Constitucional na administração da justiça constitucional.
O Conselho Constitucional não tem competências para dirimir conflitos entre órgãos do Estado, limitando-se apenas aos órgãos de soberania, alínea b) do nº 1 do
artigo 244.
Não há formalmente uma relação explícita e expressa entre a fiscalização da constitucionalidade e a protecção da dignidade da pessoa humana ou tutela dos direitos
fundamentais.
A inexistência do recurso extraordinário, ou da queixa constitucional, ou reclamação constitucional.
Não permite o acesso o acesso individual dos particular ao Conselho Constitucional.
Ausência de protecção no domínio das intervenções restritivas nos direitos fundamentais.
Insuficiência de protecção no domínio da responsabilização civil extracontratual do
Estado.
Ausência de protecção no domínio da eventual violação dos direitos fundamentais
por omissão dos poderes públicos.
Ausência de protecção no domínio das relações entre privados.

5. CONCLUSÃO
A Constituição da República consagra um catálogo extenso de direitos fundamentais, de natureza cívica, política, económica, social e cultural.
Embora haja um regime específico definido sobre os direitos, liberdades e garantias
individuais, todo o catálogo dos direitos fundamentais configura uma unidade sistémica
que visa a protecção da dignidade da pessoa humana.
Assim, o legislador Constituinte optou por uma abordagem aberta dos direitos fundamentais, pelo que a Constituição da República não é a única fonte de direitos fundamentais, devendo considerar-se também factos supranacionais e infraconstitucionais.
Apesar da unidade sistémica, deve-se considerar que os direitos económicos, sociais
e culturais têm um carácter programático e não são imediatamente exequíveis, pois exigem
a criação de condições materiais pelo Estado em função dos recursos e meios disponíveis.
Contudo, não basta a existência de catálogo extenso de direitos fundamentais para
a sua efectivação. É necessário a consagração de mecanismos de tutela graciosa e jurisdicional efectivos.
A nível jurisdicional, as principais fragilidades da tutela dos direitos fundamentais
resultam dos seguintes factores:
− A inexistência da fiscalização da inconstitucionalidade por omissão legislativa;
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− A inexistência do recurso extraordinário de inconstitucionalidade, ou da reclamação
constitucional ou ainda da queixa Constitucional;
− O Conselho Constitucional só fiscaliza e declara a inconstitucionalidade de actos
normativos dos órgãos de Estado, deixando de fora os actos não normativos, e os
actos normativos de entidades privadas, ainda que violem os direitos fundamentais,
embora estes sejam de aplicação imediata e vinculem a todas entidades públicas e
privadas.
− A falta de uma extensão formal expressa ou por analogia do regime dos direitos,
liberdades e garantias individuais aos direitos económicos, sociais e culturais.
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A LIBERDADE DE RELIGIÃO NAS
CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS DE 1824 A 1988
Freedom of religion in the Brazilian Constitutions of
1824 through 1988
Hidemberg Alves da Frota1
RESUMO
Este artigo jurídico analisou os marcos
constitucionais da liberdade de religião na
Constituição Política do Império do Brasil (1824),
na Constituição da República dos Estados Unidos
do Brasil (1891), na Constituição da República dos
Estados Unidos do Brasil (1934), na Constituição
dos Estados Unidos do Brasil (1937), na
Constituição dos Estados Unidos do Brasil (1946),
na Constituição da República Federal do Brasil
(1967), na Emenda Constitucional n.º 1/1969,
de 17 de outubro de 1969, e na Constituição da
República Federativa do Brasil (1988). Resgatouse o processo histórico de construção gradual das
balizas constitucionais da liberdade religiosa no
ordenamento jurídico brasileiro, considerando os
avanços e retrocessos do Direito Constitucional
Positivo, o estudo comparado entre as Constituições
brasileiras e a contextualização pela doutrina pátria.
Palavras-chave: liberdade de religião,
Constituições brasileiras, marcos constitucionais.

ABSTRACT
This legal article analyzed the constitutional
frameworks regarding freedom of religion in the Political
Constitution of the Empire of Brazil (1824), the
Constitution of the Republic of the United States of
Brazil (1891), the Constitution of the Republic of the
United States of Brazil (1934), the Constitution of the
United States of Brazil (1937), the Constitution of the
United States of Brazil (1946), the Constitution of the
Federal Republic of Brazil (1967), the Constitutional
Amendment No. 1/1969, dated October 17, 1969, and
the Constitution of the Federative Republic of Brazil
(1988). This analysis retrieved the historical process
by which the constitutional landmarks of religious
freedom were gradually created in the Brazilian legal
system, considering the advances and setbacks of Positive
Constitutional Law, the comparative study of Brazilian
Constitutions and the contextualization provided by the
country’s legal scholars.
Keywords: freedom of religion, Brazilian
Constitutions, constitutional frameworks.
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1. INTRODUÇÃO
A liberdade religiosa consiste em uma das mais significativas conquistas do Estado
laico. Na atualidade, a liberdade de religião torna-se cada vez mais relevante, não só em
virtude da maior diversidade de credos, multiculturalidade (realçada pela globalização e
avanço dos meios de comunicação e informação) e pluralidade de modos de vivenciar
a esfera do espiritual ou do transcendente, mas também devido ao crescimento, em
escala global, da intolerância religiosa, por vezes associada ao radicalismo e extremismo
político, à xenofobia e à discriminação étnica e racial. Com inspiração nessa conjuntura
contemporânea, mostra-se pertinente resgatar o processo histórico de construção gradual
dos marcos constitucionais da liberdade religiosa no ordenamento jurídico brasileiro,
considerando os avanços e retrocessos do Direito Constitucional Positivo, o estudo
comparado entre as Constituições brasileiras e a contextualização da dogmática pátria.
2. CONSTITUIÇÃO POLÍTICA DO IMPÉRIO DO BRASIL (1824)
Primeiro diploma constitucional brasileiro após a declaração de independência de 7
de setembro de 18222, a Constituição Imperial, outorgada3 por Dom Pedro I via Carta de
2 A Constituição espanhola de 18 de março de 1812 (mais conhecida como Constituição de Cádiz ou La Pepa) foi o
primeiro diploma constitucional a formalmente viger Estado brasileiro, então denominado Reino do Brasil (integrante do
Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve), pelo curtíssimo intervalo de tempo de cerca de 24 horas, no interregno entre
o Decreto de 21 de abril de 1821 (por meio do qual o Rei D. João VI determinou a sua vigência no Reino do Brasil, até o
advento da então vindoura Constituição portuguesa de 1822) e o Decreto de 22 de abril de 1821 (por intermédio do qual
o mesmo monarca revogou a sua vigência em território brasileiro, afirmando que o Decreto do dia anterior se baseara
em representação “mandada fazer por homens mal-intencionados, e que queriam a anarquia”) (BARRETTO; PEREIRA,
2011, 201-211; FELONIUK, 2015, p. 218-219 e 227). Em verdade, o Decreto de 21 de abril de 1821 foi uma tentativa
de arrefecer a pressão dos eleitores e políticos brasileiros que, naquela data, reunidos na Praça do Comércio, no Rio de
Janeiro, a propósito das eleições parlamentares para as Cortes de Lisboa, pressionaram Dom João para que a Constituição
espanhola de 1812 fosse a Constituição Interina ou Provisória do Brasil até a promulgação da Constituição portuguesa.
Já o Decreto de 22 de abril de 1821 espelha a retorsão da cúpula do governo monárquico sediada no então Palácio Real
da Quinta da Boa Vista, cujos ministros, excetuado Silvestre Pinheiro, posicionaram-se pela repressão militar portuguesa
aos eleitores e políticos reunidos na Praça do Comércio, “com um saldo de três mortos e diversos feridos”, no episódio
popularmente identificado como “O Açougue de Bragança” (BARRETTO; PEREIRA, 2011, p. 208). De 9 de março de
1821 a 7 de setembro de 1822 vigeu no Brasil a Constituição portuguesa de 1822 (FELONIUK, 2015, p. 227).
3 Quanto à origem, as Constituições brasileiras posteriores à declaração de independência de 1822, dividem-se entre
Constituições promulgadas, populares ou democráticas (Cartas Magnas de 1881, 1934, 1946 e 1988) e Constituições
outorgadas (Leis Fundamentais de 1824, 1937 e 1967, além da Emenda Constitucional n.º 1/1969, também conhecida
como Constituição de 1969) (AFONSO DA SILVA, 2018, p. 43-44; BARROSO, 2015, p. 106). De acordo com o
magistério de José Afonso da Silva, a gênese das Constituições promulgadas incumbe a “órgão constituinte composto de
representantes do povo, eleitos para o fim de as elaborar e estabelecer”, ao passo que as Constituições outorgadas são
elaboradas e estabelecidas, não em conformidade com a vontade e participação do povo, e sim à luz dos desígnios do
mandatário (a exemplo do monarca ou do ditador) ou do órgão colegiado governante (tal qual uma junta governativa),
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Lei de 25 de março de 1824, estatuiu a religião católica apostólica romana como a religião
oficial do Estado (CARRAZZA, 2017, p. 896; KFOURI JR., 2016, p. 146), sem possibilitar
liberdade plena para o exercício das demais manifestações religiosas, uma vez que restritas
ao culto em ambiente doméstico ou em ambiências privadas, sediadas em casas destinadas
a tanto, proibida a existência de templos não católicos apostólicos romanos com aparência
externa (artigo 5.º) (PORTO, 2013, p. 87).
A Constituição do Império do Brasil também limitava o exercício da liberdade de
religião ao vedar a eleição para a Câmara de Deputados da Assembleia Geral no tocante
àqueles que não professassem a religião estatal (artigo 95, inciso III).
Embora encerrasse cláusula expressa a proibir perseguição religiosa, possibilitava
a persecução estatal por motivo de religião em detrimento de quem, na óptica do Estado
brasileiro, estivesse a desrespeitar a religião oficial ou a ofender a moral pública (artigo 179,
inciso V).
Conquanto ponderável a preocupação externada pelo Marquês de São Vicente,
José Antônio Pimenta Bueno (1803-1878), em seu pioneiro (SALGADO, 1973, p. 471)
tratado intitulado Direito Público brasileiro e análise da Constituição do Império, de que o Estado
defendesse a sociedade e os cidadãos de “excessos ou perturbações” (PIMENTA BUENO,
1857, p. 398) de cultos religiosos prejudiciais à ordem social, o conceito indeterminado de
“moral pública” tornava as minorias religiosas vulneráveis ao abuso do poder de polícia,
movido pelos preconceitos arraigados na sociedade brasileira de então.
Homem público de confiança de Dom Pedro II e o mais influente constitucionalista
do Império (FERREIRA FILHO, 1977, p. 124; KUGELMAS, 2002, p. 24), o Marquês
de São Vicente intencionou desenvolver exegese do artigo 5.º da Constituição de 1824
com vistas a abrandar o seu rigor contrário à plena liberdade religiosa. No bojo da sua
eloquente defesa da “liberdade de consciência e da fé religiosa”, a resplandecer o direito
à “adoração que o homem oferece privadamente a Deus, segundo crê que lhe será mais
agradável”4, e a ressaltar que “constranger o homem a renunciar suas inspirações sinceras a
esse respeito é desconhecer a diversidade dos espíritos, das ideias, da inteligência humana”,
Pimenta Bueno ponderou que, sob a égide da ordem constitucional imperial, “o culto
externo particular” deveria, em regra, “ser tão livre como a própria crença”, ou seja, tão
livre quanto o próprio “culto interno” e que, a título de “justa tolerância”, em deferência
a uma “liberdade essencial”, seria constitucionalmente possível não só os cultos interno e
externo de âmbito particular (doméstico), como também “em edifícios apropriados e para
isso destinados”, contanto que desprovidos de “formas exteriores de templos” (BUENO,
1857, p. 397-398).
impostas ao povo por si próprio ou por meio de uma instituição (AFONSO DA SILVA, 2018, p. 43).
4 Citação adaptada à Reforma Ortográfica de 2009 e à Gramática Normativa do português brasileiro contemporâneo.
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No entanto, de modo lúcido, Bernardo Gonçalves Fernandes sublinha que, na
tessitura peculiar da Constituição Imperial, diante de tais limitações aos profitentes de
credos distintos da religião oficial da época, não havia liberdade de crença, e sim mera
tolerância (FERNANDES, 2016, p. 418). Segundo Fernandes, para que houvesse mais do
que tão só a tolerância a outros credos, para além daquele da Igreja Católica Apostólica
Romana, seria imprescindível que, na contextura da ordem constitucional de 1824, tivesse
sido dispensado tratamento igualitário ao exercício da liberdade de crença (expressão
que considera mais apropriada que a locução liberdade religiosa), depurada de proibições
constitucionais então vigentes, como a apontada vedação a cultos públicos não católicos
(FERNANDES, 2016, p. 418).
O tratamento privilegiado à Igreja Católica Apostólica Romana se estendia à esfera
tributária. Em breve retrospecto da imunidade dos templos de qualquer culto, Ricardo
Lobo Torres observa, de forma arguta, que, na contextura do “Estado Patrimonial lusobrasileiro”, “apenas a Igreja Católica [Romana] era imune” (TORRES, 2018, p. 70).
Conquanto a Igreja Católica Apostólica Romana gozasse de nítido tratamento
privilegiado, a ponto de o Imperador ter o dever de jurar “manter a religião católica apostólica
romana”5 (artigo 103), a sua condição de Igreja Oficial a sujeitava ao ônus da ausência de
autonomia, na medida em que se submetia ao controle direto do Estado brasileiro, como
se fosse espécie de longa manus do Poder Público, de sorte que faz sentido a pontuação
de José Afonso da Silva, ao notar, durante o Império, a carência de plena liberdade de
religião inclusive no culto católico apostólico romano, pois que “muitas restrições existiam
quanto à organização e funcionamento da religião oficial” (AFONSO DA SILVA, 2018, p.
253). Nessa vereda, conforme acentua Roque Antonio Carrazza, em que pese, ao longo da
vigência da Constituição Imperial, a Igreja Católica Apostólica Romana haver desfrutado
de “todas as facilidades (por exemplo, os bispos, sacerdotes e religiosos em geral eram
considerados funcionários públicos do Império, fazendo jus a salário e aposentadoria)”,
tal tratamento diferenciado fez com que ela perdesse “quase que completamente a sua
autonomia” (CARRAZZA, 2017, p. 897).
Cuida-se do que Pedro Lessa, então Ministro do Supremo Tribunal Federal e à
época ex-docente (“lente catedrático”) da Faculdade de Direito do Largo do São Francisco,
denominava padroado imperial (LESSA, 1909, p. 4), assim como o Marquês de São Vicente
(PIMENTA BUENO, 1857, p. 242), o que, na atualidade, André de Carvalho Ramos
nomina regalismo, é dizer, a “subordinação da Igreja ao Estado em seus assuntos internos”
(RAMOS, 2016, p. 561), ao passo que Roque Antonio Carrazza explica que se cuidava de
“verdadeiro cesaropapismo, à semelhança do que existiu na própria Roma sob o governo
5

Citação adaptada à Reforma Ortográfica de 2009 e à Gramática Normativa do português brasileiro contemporâneo.
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de Constantino, o Grande” (CARRAZZA, 2017, p. 897). Com efeito, entre as atribuições
precípuas do Imperador, na qualidade de Chefe do Poder Executivo (artigo 102, caput,
1.ª parte), figuravam as de realizar a nomeação de bispos católicos romanos (artigo 102,
inciso II, 1.ª parte) e de dar provimento aos “benefícios eclesiásticos”6 (artigo 102, inciso
II, 1.ª parte), bem como de decidir pela concessão ou não de beneplácito a Constituições
Eclesiásticas, tais quais os Decretos de Concílios e as Letras Apostólicas, que não fossem
contrárias à Constituição Imperial, e pela aprovação ou não das Assembleias Eclesiásticas,
caso contivessem cláusulas gerais (artigo 102, inciso XIV). Vale dizer, conforme dilucida
Lessa, ausente “o prévio exame e expresso consentimento” pelo Poder Executivo, “nenhum
dos atos eclesiásticos mencionados podia ser publicado oficialmente, ou ter execução na
parte relativa ao temporal”7 (LESSA, 1909, p. 4), ou, nas palavras de José Afonso da
Silva, “tais atos só teriam vigor e eficácia no Brasil se obtivessem aprovação do governo
brasileiro” (AFONSO DA SILVA, 2018, p. 253).
Apesar das relevantes restrições ao exercício da liberdade de religião, a Constituição
do Império do Brasil teve a virtude de impedir que a religião obstasse a naturalização de
estrangeiros (artigo 6.º, inciso V).
3. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
(1891)
A despeito de a primeira Constituição brasileira republicana e democrática,
promulgada em 24 de fevereiro de 1891, haver mantido a tradição da Constituição Imperial
de não fazer referência explícita tanto à liberdade de consciência, quanto à objeção de
consciência (SARLET, 2019, p. 528), avançou, de forma significativa, na promoção da
liberdade religiosa, em cotejo com a Constituição Imperial de 1824, na medida em que
não só vedou a União e os Estados-membros de embaraçarem o exercício de qualquer
culto religioso, como também evitou a chancela constitucional a políticas públicas de
fomento à determinada confissão religiosa, ao proibir, de modo expresso, que os entes
estatais estabelecessem ou subvencionassem instituições religiosas ou cultivassem com elas
qualquer vínculo de dependência ou aliança, sem prejuízo da representação diplomática do
Estado brasileiro no âmbito da Santa Sé8 (artigo 11, item 2, c/c artigo 72, § 7.º).
Sob o prisma da liberdade de religião como limite à competência tributária das
pessoas políticas de Direito Público Interno, a Constituição da República de 1891 (artigo
6 Citações adaptadas à Reforma Ortográfica de 2009 e à Gramática Normativa do português brasileiro contemporâneo.
7 Citações adaptadas à Reforma Ortográfica de 2009 e à Gramática Normativa do português brasileiro contemporâneo.
8 Ressalva, quanto à Santa Sé, acrescentada ao artigo 72, § 7.º, pela Emenda Constitucional Federal de 3 de setembro
de 1926.
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11, n.º 2), apesar de não haver se reportado, de molde explícito, ao instituto da imunidade
tributária dos templos de qualquer culto, vedou o Estado brasileiro de “embaraçar o
exercício de cultos religiosos”, o que importa, na perspectiva de Regina Helena Costa, a
proibição de “embaraço aos cultos por via da tributação” (COSTA, 2008, p. 171).
Inspirada no positivismo do filósofo francês Auguste Comte (1798-1857) e influenciada,
por meio de Rui Barbosa (1849-1923), autor do seu anteprojeto, pelo paradigma laico do
Direito Constitucional dos Estados Unidos, a primeira Constituição da República consagra
o cariz leigo ou laico do Estado e chancela a separação entre Estado e Igreja deflagrada
com a Proclamação da República, de 15 de novembro de 1889 (CARRAZZA, 2017, p.
896-897; COSTA, 2006, p. 171; KFOURI JR., 2016, p. 146; JESUS; JESUS; JESUS, 2016,
p. 73; ROCHA, 2015, p. 369). Trata-se do beneplácito constitucional ao fim do precitado
padroado imperial, o que implicou o término, lembra Pedro Lessa, dos recursos orçamentários
destinados anualmente, em caráter permanente, pelo Império, para a manutenção da Igreja
Apostólica Romana, e a consagração da “plena liberdade dos cultos” (LESSA, 1909, p.
4-5 e 7). Em verdade, antes da alvorada da Constituição de 1891, a extinção do padroado
e a plena liberdade de religião já havia sido determinada pelo então Presidente, Marechal
Manoel Deodoro da Fonseca (1827-1892), por intermédio do Decreto Federal n.º 119-A,
de 7 de janeiro de 1890 (PORTO, 2013, p. 87). Conquanto formalmente revogado pelo
artigo 4.º, c/c Anexo IV, ambos do Decreto Federal n.º 11, de 18 de janeiro de 1991, foi
repristinado pelo artigo 1.º do Decreto Federal n.º 4.496, de 4 de dezembro 2002, de sorte
que tal vetusto Decreto Presidencial resta atualmente, mais uma vez, vigente, à exceção
do seu artigo 6.º, o qual previa a continuidade da assistência financeira aos sacerdotes
católicos e a subvenção financeira aos seminários da Igreja Católica Apostólica Romana,
pelo Governo Federal, e facultava aos Estados-membros a possibilidade de propiciarem
suporte financeiro a sacerdotes católicos e a ministros de outros cultos.
Isso posto, percebe-se que a Carta Maior da Primeira República facultou aos
indivíduos e às confissões religiosas o direito de exercerem o próprio culto, de forma
pública e livre, e, para tanto, de se associarem e adquirirem bens, desde que fosse observada
a legislação do Direito Comum9 (artigo 72, § 3.º).
Na Lei Maior de 1891, o caráter laico do Estado brasileiro se patenteou, ante (a) a
proibição de direitos civis e políticos serem limitados por motivos de crença ou função
(artigo 72, § 28)10, bem como à vista (b) do caráter leigo do ensino público, (c) da natureza
9 Expressão jurídica polissêmica, Direito Comum, na contextura acima referenciada, concerne à dada legislação de
abrangência nacional, em contraste com o Direito Local ou Direito Particular, circunscrito à parcela do espaço geográfico
pátrio, como as legislações de cunho estadual, distrital ou municipal (ACQUAVIVA, 2011, p. 307).
10 A redação original do artigo 72, § 28, da Constituição Federal de 1891, reportou-se, de molde específico, a “motivo
de crença ou de função religiosa”, e, a partir da alteração nela insculpida pela Emenda Constitucional Federal de 3 de
setembro de 1926, passou a constar uma proteção mais ampla, a aludir, de forma genérica, a “motivo de crença ou de
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secular e estatal (in casu, municipal) dos cemitérios públicos e (d) do direito de que cada
culto religioso praticasse os seus ritos relativamente aos seus profitentes, desde que não
se ofendessem os preceitos legais e as normas da moralidade pública da época (artigo 72,
§ 5.º), o que, todavia, tornava as comunidades e templos religiosos vulneráveis, mais uma
vez, à apreciação, pelo aparelho estatal, de conceitos indeterminados sobre a moral pública.
Denota-se, na Carta Magna de 1891, como igualmente deletéria à liberdade de
religião, a proibição, em termos absolutos, de que qualquer motivo ou função (inclusive de
cariz religioso) fosse invocado para o não cumprimento de deveres cívicos (artigo 72, § 28),
a ponto de haver encastoado a sanção de perda da totalidade dos direitos políticos daqueles
que almejassem se isentar, por razão religiosa, de ônus previsto em diploma legal federal,
ou seja, “nas leis da República” (artigo 72, § 29).
A Constituição da Primeira República, no plano do Direito de Família, revelouse deficitária, ao unicamente reconhecer, em seu artigo 72, § 4.º, o casamento civil, sem
propiciar efeitos civis ao matrimônio religioso (SARLET, 2019, p. 528). De toda sorte,
assiste razão ao magistério de Bernardo Gonçalves Fernandes, ao lembrar o mérito da
primeira Constituição Republicana brasileira de haver tornado laico o Estado e tê-lo
separado, em definitivo, da Igreja, tessitura constitucional em que se sobressai o direito
conferido a todos os cultos (não somente ao católico romano) de serem públicos, e não
apenas domésticos (FERNANDES, 2016, p. 418).
4. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
(1934)
A segunda Constituição brasileira republicana e democrática, promulgada em 16 de
julho de 1924, seguiu os passos e foi além da Constituição de 1891, sua antecessora:
1) Vedou não só à União e aos Estados-membros, como também aos Municípios e ao
Distrito Federal ações estatais destinadas a “estabelecer, subvencionar ou embaraçar
o exercício de cultos religiosos” (artigo 17, inciso II), o que significa, na visão de
Regina Helena Costa, a interdição, entre outras hipóteses, a qualquer embaraço à
liberdade de culto por meio da atividade tributária do Estado (COSTA, 2008, p.
171).
2) Conquanto, em regra, interditasse privações de direito por razões de convicção de
jaez filosófico, político ou religioso, anuiu com a perda dos direitos políticos, em
caso de isenção de ônus ou serviço que a lei impusesse aos brasileiros, “quando
obtida por motivo de convicção religiosa, filosófica ou política” (artigo 113, item 4,
função” (portanto, não necessariamente de cunho religioso).
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c/c artigo 111, letra c).
3) Em que pese haver prescrito a inviolabilidade da “liberdade de consciência e de
crença” e garantido “o livre exercício dos cultos religiosos” – foi a primeira Carta
Magna brasileira com explícita referência à liberdade de consciência (SARLET,
2019, p. 528) –, manteve a ressalva de viabilizar a persecução estatal nessa seara, caso
o Poder Público reputasse que dado exercício da liberdade de consciência e religiosa
ofenderia a ordem pública e os bons costumes (artigo 113, item 5), dispositivo
constitucional a manter a tradição do Direito Constitucional Positivo11 pátrio de
expor os profitentes de determinada fé a concepções indeterminadas de moralidade
pública.
4) Preservou a índole secular e estatal (municipal) dos cemitérios e a liberdade
de que todos os cultos religiosos praticassem, quanto aos seus crentes, os seus
ritos respectivos, com a inovação de permitir às associações religiosas manter
cemitérios particulares (SARLET, 2019, p. 528), sob a “fiscalização das autoridades
competentes” e com o impedimento de recusar sepultura onde se ausentassem
cemitérios seculares (artigo 113, n.º 5).
A Constituição de 1934 inovou, ainda, nestes aspectos:
1) Proscreveu privilégios e distinções por razões, entre outras, de “crenças religiosas”
(artigo 113, item 1).
2) Consentiu com a assistência religiosa em estabelecimentos oficiais (a exemplo
de unidades militares, hospitalares e penitenciárias, contudo, prestada, de forma
privativa, por “sacerdotes brasileiros natos”, em caso de instalações militares),
desprovida de ônus ao erário e proibida a coação dos (ou o constrangimento aos)
assistidos (artigo 113, item 6).
3) Vislumbrou, ladeando o casamento civil, o casamento religioso com efeitos civis,
desde que, novamente, o rito não contrariasse a ordem pública nem os bons costumes
e, para fins de reconhecimento civil, houvesse a observância, pela autoridade civil,
quando da “habilitação dos nubentes”, tanto dos impedimentos quanto do processo
de oposição delineados pela lei civil, com a posterior inscrição no Registro Civil
(artigo 146).
4) Facultou, nas escolas públicas de nível primário, secundário, profissional e normal,
o ensino religioso, que deveria ser ministrado à luz dos “princípios da confissão
religiosa do aluno manifestada pelos pais ou responsáveis” (artigo 153).
Além disso, conforme rememora José Afonso da Silva (2018, p. 253), a Constituição
11 A locução Direito Constitucional Positivo, no panorama em tela, concerne ao “conjunto de normas jurídicas em
vigor que têm o status de normas constitucionais, isto é, que são dotadas de máxima hierarquia dentro do sistema”
(BARROSO, 2015, p. 73).
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Federal de 1934, em seu artigo 113, item 5, inovou, igualmente, ao conferir, na forma da lei
civil, personalidade jurídica às associações religiosas em geral.
Não é demasia afirmar que a Constituição Federal de 1934 consolidou o paradigma
brasileiro de Estado laico, esboçado pela Constituição Federal de 1891, e serviu de
paradigma para projetos constitucionais posteriores.
5. CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL (1937)
Diploma constitucional de índole fascista (MORAES, 2018, p. 17), a estatuir a
ordem constitucional do Estado Novo (1937-1946) do então ditador Getúlio Vargas (18821954), a Constituição de 10 de novembro 1937 é a terceira Carta Magna brasileira a assumir
caráter republicano e a segunda Lei Maior pátria outorgada.
A despeito de se inspirar no constitucionalismo polaco, à época fascista, motivo por
que alcunhada de Constituição Polaca12, ela, no que concerne à liberdade religiosa, guardou
sintonia com as inovações acrescentadas pelas Constituições democráticas de 1891 e 1934
e se denotou, nesse aspecto, continuadora da mesma matriz de constitucionalismo:
1) Proibiu a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios de
estabelecerem, subvencionarem ou embaraçarem “o exercício de cultos religiosos”
(artigo 32, alínea b), o que implica, na óptica de Regina Helena Costa, o óbice
constitucional, inclusive, a embaraços estatais à liberdade de culto por intermédio da
exação tributária (COSTA, 2008, p. 171).
2) Cominou a perda dos direitos políticos, em caso de “recusa, motivada por convicção
religiosa, filosófica ou política, de encargo, serviço ou obrigação imposta por lei aos
brasileiros” (artigo 119, alínea b).
3) Assegurou o exercício livre e público de cultos religiosos em geral, inclusive mediante
o usufruto do direito de associação e de aquisição de bens, desde que, novamente,
contempladas, de um lado, as disposições irradiadas pelo Direito Comum e, de
outra banda, as exigências defluentes seja da ordem pública, seja dos bons costumes
(artigo 122, n.º 4).
4) Conferiu aos cemitérios caráter estritamente secular e municipal, não mais prevendose, na ordem constitucional pátria, a existência de cemitérios confessionais (artigo
122, n.º 5).
12 Redigida pelo então Ministro da Justiça Francisco Campos (1891-1968), denomina-se de A Polaca ou Constituição
Polaca a Constituição de 1937, uma vez que a sua redação teria se inspirado na Constituição polonesa de 23 de abril
1935, cuja principal semelhança é haver sido feita sob medida, com o desiderato de beneficiar o líder político nacional
mais influente da época (no Brasil, Vargas; na Polônia, o Marechal Józef Klemens Piłsudski), mediante a superlativa
preponderância conferida ao Poder Executivo em detrimento dos demais Poderes de Estado e a subordinação dos direitos
individuais aos interesses do Estado nacional de feição autoritária (BRZEZINSKI, 1991, p. 82-86; SARLET, 2019, p. 249).
Revista Jurídica UNIGRAN. Dourados, MS | v. 24 | n. 47 | Jan./Jun. 2022

137

ISSN 2178-4396 (on-line) - ISSN 1516-7674 (impresso)

5) Facultou o ensino religioso nas escolas de âmbito primário, normal e secundário,
contanto que não fosse compulsória nem aos educadores nem aos educandos
(artigo 133).
Portanto, mostra-se escorreito o escólio de Manoel Jorge e Silva Neto, ao consignar
que o tratamento da liberdade religiosa conferido pela Constituição democrática de 1934
manteve-se, em linhas gerais, inalterado pela Constituição fascista de 1937 (SILVA NETO,
2008, p. 642).
O único caráter, de fato, positivamente inovador da Constituição do Estado Novo
ficou por conta do direito dos operários a feriados não apenas civis, mas também religiosos,
conforme os limites demarcados pelas “exigências técnicas da empresa” e a “tradição local”,
na esteira do artigo 137, alínea d, norma suspensa, juntamente com as demais disposições
do mesmo artigo da Carta Maior de 1937, durante a vigência do estado de guerra (atuação
brasileira na Segunda Guerra Mundial), nos termos do artigo 2.º do Decreto Federal n.º
10.358, de 31 de agosto de 1942 (Decreto Presidencial somente formalmente revogado
pelo artigo 4.º, c/c Anexo IV, ambos do atrás citado Decreto Federal n.º 11, de 18 de
janeiro de 1991).
6. CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL (1946)
A terceira Lei Fundamental brasileira promulgada e quarta Carga Magna da
República, a Constituição brasileira de 18 de setembro de 1946 segue a mesma senda das suas
predecessoras e evidencia a sedimentação de normas trazidas a lume pelas Constituições
Republicanas pretéritas:
1) Permaneceu a vedação de que a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e
os Municípios estabelecessem ou subvencionassem cultos de índole religiosa, ou
viessem a lhes embaraçar o exercício (artigo 131, inciso II).
2) Manteve a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença e a assecuração do
“livre exercício dos cultos religiosos”, com a similar e questionável ressalva quanto
aos que contrariassem, sob a óptica do Estado brasileiro, “a ordem pública ou os
bons costumes” (artigo 141, § 8.º).
3) Embora obstasse a privação de direitos por motivos religiosos, filosóficos ou políticos,
preservou a potestade de o Poder Público impor a perda de direitos individuais, caso
se invocassem razões de ordem religiosa, filosófica ou política, “para se eximir de
obrigação, encargo ou serviço impostos pela lei aos brasileiros em geral”, ou, ainda,
para se recusar os que a Constituição de 1946 tenha estabelecido em substituição
daqueles deveres, “a fim de atender escusa de consciência” (artigo 141, § 8.º). Cuidase de inovação importante, ao prever, pela primeira vez, pelo Direito Constitucional
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Positivo pátrio, em caso de escusa de consciência, a possibilidade de “satisfazer
obrigação alternativa prevista em lei” (SILVA NETO, 2008, p. 642).
4) Fraqueou aos brasileiros a continuidade da assistência religiosa no seio das Forças
Armadas e a estendeu, de forma ampla, aos “estabelecimentos de internação coletiva”
em geral (nessa segunda hipótese, mediante a solicitação dos interessados ou dos
seus representantes legais), com a cautela, em ambas as hipóteses (tanto a de âmbito
militar quanto a da internação coletiva), de novamente o Direito Constitucional
Positivo proscrever o eventual constrangimento das pessoas assistidas (artigo 141,
§ 9.º). Conquanto possa parecer um “significativo avanço” (SILVA NETO, 2008,
p. 642) tal mandamento encastoado na Constituição Federal de 1946, não se trata
de disposição inédita no constitucionalismo pátrio, já que a Constituição Federal de
1934, em seu artigo 113, item 6, encerrava dispositivo semelhante, ao facultar “a
assistência religiosa nas expedições militares, nos hospitais, nas penitenciárias e em
outros estabelecimentos oficiais”.
5) Ratificou o cariz secular e estatal (municipal) dos cemitérios, a permissão de que
todas as confissões religiosas neles praticassem os seus ritos, retomou a franquear a
faculdade de que, nos termos da lei, associações religiosas mantivessem cemitérios
particulares (artigo 141, § 10), deixando, todavia, de mencionar a razoável ressalva
de interesse público, contida na precitada cláusula da Constituição de 1934, a qual,
quando da eventual ausência de cemitérios seculares, impedia a recusa, por cemitério
confessional, à sepultura.
6) Estendeu aos trabalhadores em geral (não só aos operários) o gozo não apenas de
feriados civis, como também de feriados religiosos, consoante as tradições locais,
com a mesma condicionante anterior de que o usufruto respeitasse os limites
dimanados “das exigências técnicas das empresas” (artigo 157, inciso VI).
7) Reiterou a equivalência do casamento religioso ao matrimônio civil, se (a) fossem
“observados os impedimentos e as prescrições da lei”, (b) assim o requeresse seja o
celebrante, seja qualquer outro interessado, e (c) contanto que o ato fosse inscrito no
respectivo Registro Público (artigo 163, § 1.º). Alternativamente, na hipótese de haver
sido celebrado matrimônio religioso sem as formalidades divisadas por aquele § 1.º
do mesmo artigo 163, facultou a concessão de efeitos civis ao casamento religioso,
se inscrito no Registro Público correspondente, (a) “a requerimento do casal” e (b)
por meio da “prévia habilitação perante a autoridade competente” (artigo 163, § 2.º).
8) Manteve, em caráter facultativo, o ensino religioso em estabelecimentos oficiais, o
qual deveria ser ministrado em consonância com a confissão religiosa esposada pelo
aluno e “manifestada por ele”, se fosse capaz, “ou pelo seu representante legal ou
responsável” (artigo 168, inciso V).
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Ademais, é digno de nota o pioneirismo da Constituição Federal de 1946, na
qualidade de primeira Carta Magna brasileira a proibir, de forma manifesta, a União,
os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios de lançarem “impostos sobre
templos de qualquer culto” (artigo 31, inciso V, alínea b) (COSTA, 2006, p. 171; TORRES,
2013, p. 1.648-1.650).
Embora o artigo 31, inciso III, da Lei Fundamental de 1946, conforme atrás
explicitado, haja proibido a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios
de terem “relação de aliança ou dependência com qualquer culto ou igreja”, o mesmo
dispositivo constitucional anuiu com a “colaboração recíproca em prol do interesse
coletivo”. Trata-se, segundo Silva Neto, de a Constituição da República de 1946 “admitir
a colaboração dos segmentos religiosos em prol da prevalência do interesse público”, uma
vez “ultrapassado o período de desconfiança do Estado para com a Igreja Católica” e
o receio de que ela rivalizasse “com o poder estatal” (SILVA NETO, 2008, p. 642). Em
realidade, a possibilidade de “colaboração recíproca em prol do interesse coletivo” entre
os entes estatais e as igrejas consiste na restauração, pela Carta Magna de 1946, do outrora
disposto, de forma expressa, no artigo 17, inciso III, 2.ª parte, da Lei Maior de 1934.
7. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL (1967) E
EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 1/1969
Quinta Constituição brasileira do período republicano e a terceira Carta Magna
pátria outorgada, a Constituição Federal de 24 de janeiro 1967, fruto dos primórdios da
ditadura militar, consistiu, quanto à liberdade religiosa, reiterou normas positivadas pelas
Constituições Republicanas anteriores.
A despeito do endurecimento da ditadura militar, ao influxo do Ato Institucional
n.º 5, de 13 de dezembro de 1968, haver redundado no advento da Emenda Constitucional
Federal n.º 1, de 17 de outubro de 196913, marcada pelo severo cerceamento dos direitos
civis e políticos (AGRA, 2007, p. 46), obtempera-se que, no que diz respeito especificamente
à liberdade religiosa, perpetuou o desenho constitucional forjado, de modo gradual,
13 Em que pese o artigo 1.º da EC n.º 1/1969 conferir, no plano formal, nova redação à Constituição de 1967, assiste
razão à parcela da doutrina constitucional pátria, ao nele enxergar verdadeira nova Carta Magna, uma vez que ela procedeu
à revisão global de todo o texto da Constituição anterior e impôs ordem constitucional que consolidou os retrocessos
antidemocráticos encabeçados pelo Ato Institucional n.º 5/1968 e se curvou à vontade da Junta Militar que, composta
pelos então nominados Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, assumiu a Chefia do Estado
após o adoecimento e subsequente óbito do Presidente Costa e Silva. Explica-se: “Teórica e tecnicamente, não se tratou
de emenda, mas de nova constituição. A emenda só serviu como mecanismo de outorga, uma vez que verdadeiramente
se promulgou texto constitucional reformulado, a começar pela denominação que se lhe deu: Constituição da República
Federativa do Brasil, enquanto a de 1967 se chamava apenas Constituição do Brasil.” (AFONSO DA SILVA, 2018, p. 89).
Em realidade, a EC n.º 1/1969 (vide a sua ementa) modificou o título da Carta Maior de 1967 de Constituição do Brasil
para Constituição Federal do Brasil.
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pelas Constituições Republicanas predecessoras. Ad exemplum, a fórmula da liberdade de
consciência e de crença positivada no artigo 141, § 7.º, da Constituição Federal de 1946,
restou, em essência, reproduzida pelo artigo 150, § 5.º, da Constituição Federal de 1967 e
preservada no artigo 153, § 5.º, da Emenda Constitucional n.º 1/1969 (SARLET, 2019, p.
529).
A Emenda Constitucional n.º 1/1969 foi o último texto constitucional a condicionar,
de forma explícita, em seu artigo 153, § 8.º, o exercício da liberdade de religião à moldura da
ordem pública e dos bons costumes. Entretanto, consoante obtempera Manoel Gonçalves
Ferreira Filho, é ínsito ao sistema jurídico pátrio o imperativo de observância, pelaos cultos
religiosos, das balizas demarcadas pela ordem pública (FERREIRA FILHO, 2015, p. 330).
A proibição de discriminação baseada em “credo religioso”, agasalhada na
Constituição Federal de 1967 (artigo 153, § 1.º) e reiterada na Emenda Constitucional
n.º 1/1969 (artigo 153, § 1.º), reproduziu disposição similar à da Constituição Federal de
1934, que já vedava a discriminação pautada em “crenças religiosas” (artigo 113, item 1), de
maneira que o artigo 153, § 1.º, da EC 1/1969, apesar da impressão de inovação suscitada
em parcela da doutrina (SILVA NETO, 2008, p. 642), não é uma novidade propriamente
dita no Direito Constitucional Positivo pátrio.
Conforme se depreende dos dispositivos constitucionais acima compilados,
a principal diferença da Emenda Constitucional n.º 1/1969 em comparação com as
Constituições Republicanas pregressas, reflexo do escancaramento do caráter autoritário
do regime político então vigente, foi a previsão da censura estatal a pronunciamentos de
membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal (artigo 149, § 1.º, alínea b) e a
publicações em geral (como jornais, livros e periódicos) em virtude, entre outros motivos,
da eventual manifestação de preconceito de religião (artigo 153, § 8.º).
Tanto a Constituição Federal de 1967 (artigo 20, inciso III, alínea b), quanto a
Emenda Constitucional n.º 1/1969 (artigo 19, inciso III, alínea b), preservaram a proibição,
estabelecida, de molde expresso, pela Carta de 1946 (artigo 31, inciso V, alínea b), de “criar”
(CRFB/1967) e “instituir” (EC n.º 1/1969), pela União, pelos Estados-membros, pelos
Municípios e pelo Distrito Federal, impostos relativos a “templos de qualquer culto”
(BALIEEIRO, 2015, p.149; TORRES, 2013, p. 1.648-1.650).
8. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL (1988)
A Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, ainda que reproduza dispositivos
acrescentados ao Direito Constitucional Positivo e sedimentados na ordem constitucional
pelas Constituições brasileiras anteriores, depura tais disposições de conceitos
indeterminados vinculados à ordem e à moralidade pública e aos bons costumes:
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1) Preserva a inviolabilidade da “liberdade de consciência e de crença” e assegura o
livre exercício dos cultos religiosos” e a proteção, “na forma da lei”, “aos locais de
culto e as suas liturgias”, inovando ao não condicionar tais direitos fundamentais a
conceitos indeterminados de ordem ou moral pública, tampouco de bons costumes
(artigo 5.º, inciso VI). Cuida-se, de acordo com o olhar de Regina Helena Costa, de
norma constitucional que não só assegura, mas também densifica o embasamento
constitucional à “liberdade de crença”, bem como ao “livre exercício de cultos
religiosos” (COSTA, 2006, p. 171). Sob o ângulo do Direito Tributário, assinala
João Marcelo Rocha que o referido dispositivo constitucional, ao se desdobrar na
imunidade dos “templos de qualquer culto” (artigo 150, inciso VI, alínea b, e § 4.º, da
CRFB/1988)14, e, por conseguinte, impedir o Poder Público de realizar a cobrança
de diversos impostos, previne o Estado brasileiro de empecilhar “a manutenção das
entidades religiosas, o que feriria, por via oblíqua, a liberdade individual de crença”
(ROCHA, 2015, p. 369).
2) Embora excepcione a limitação a “direitos por motivo de crença religiosa ou de
convicção filosófica ou política”, prevê, para tal fim excepcional de restrição a
direitos, não apenas o requisito de a pessoa “as invocar para eximir-se de obrigação
legal a todos imposta”, como também a exigência cumulativa de “recusar-se a
cumprir prestação alternativa, fixada em lei” (artigo 5.º, inciso VIII), em que se
insere o “serviço alternativo aos que, em tempos de paz, após alistados, alegarem
imperativo de consciência”, inclusive se “decorrente de crença religiosa” (além das
hipóteses “de convicção filosófica ou política”) (artigo 143, § 1.º).
3) Mantém, nos termos da lei, “a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e
militares de internação coletiva” (artigo 5.º, inciso VII).
4) Permanece a vedação de que os entes estatais estabeleçam ou subvencionem “cultos
religiosos ou igrejas”, embaraçem-lhes o funcionamento ou mantenham “com eles
ou seus representantes relações de dependência ou aliança”, com a reintroduzida
ressalva genérica da “colaboração de interesse público”, na forma da lei (artigo 19,
inciso I). Segundo Regina Helena Costa, trata-se de norma constitucional a impor
“a neutralidade do Estado perante a Igreja e os cultos religiosos” (COSTA, 2006,
p. 171).
14 Luís Eduardo Schoueri também repousa no artigo 5.º, inciso VI, da CRFB/1988, o supedâneo da imunidade dos
“templos de qualquer culto”, por entender que a liberdade religiosa, “base do Estado contemporâneo”, é o princípio que
consiste no “elemento axiológico” de tal norma imunizante (SCHOUERI, 2017, p. 463). Roque Antonio Carrazza vai
além, invocando não apenas o inciso VI, mas também os incisos VII e VIII, todos do artigo 5.º da CRFB/1988, ao ver na
imunidade de cariz religioso a ressonância não só das liberdades de consciência e de crença, como também do “direito de
manifestar suas convicções”, do “direito à objeção de consciência” e do “princípio da não discriminação” (CARRAZZA,
2017, p. 891-893, grifos originais suprimidos).
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5) Continua a previsão constitucional de que, em educandários estatais, o ensino
religioso possui caráter facultativo e se ministra como disciplina inserta “em horários
normais das escolas públicas de ensino fundamental” (artigo 210, § 1.º), bem como
de que o “casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei” (artigo 226, § 2.º).
Em que pese terem sido extirpadas da ordem constitucional as referências expressas
aos conceitos indeterminados de “moral pública” e “bons costumes”, a liberdade religiosa
não é absoluta, porquanto deve se compatibilizar com os demais direitos e princípios
fundamentais e observar restrições divisadas pelo Direito Legislado, nos campos penal
e extrapenal (inclusive na seara do Direito Administrativo, do Direito Ambiental e do
Direito Urbanístico), desde que o legislador infraconstitucional atue de molde razoável
e proporcional. Por vezes, “moral pública e “bons costumes” são fórmulas vazias,
destituídas de critérios consistentes e análise crítica, atravessados por valores morais e
sociais majoritários, empregadas para justificar a restrição ou o esvaziamento da liberdade
de religião de minorias religiosas, fazendo-se coro à visão de mundo sufragada pela
maioria da sociedade ou ventilando-se argumentos genéricos a serviço da conveniência do
administrador público (WINGARTNER NETO, 2013, p. 271). Nesse passo, Manoel Jorge
e Silva Neto, ao se debruçar sobre a limitabilidade da liberdade de cultura no panorama
da Constituição Federal de 1988 (SILVA NETO, 2008, p. 644), alumia que a liberdade de
culto se condiciona às balizas de lei formal (submetida ao devido processo legislativo), de
molde que se reveste de eficácia relativa passível de ser restringida por diploma legislativo,
é dizer, “enquanto não demarcados os limites ao exercício do direito individual, exerce-o o
indivíduo plenamente”.
As leis formais limitadoras da liberdade de religião sujeitam-se às suas próprias
limitações, consoante aduz Jayme Weingartner Neto, de maneira que a interpretação do
diploma legislativo limitador deve ser congruente com “o programa do direito fundamental
objeto de restrição”, ter sua eficácia limitada pelo princípio da proporcionalidade e
preservar, como “salvaguarda final”, “o núcleo essencial do direito à liberdade religiosa”
(WINGARTNER NETO, 2013, p. 271, grifos originais suprimidos)15.
No que se refere ao fomento da liberdade religiosa, ou seja, de “facilitar que as
pessoas possam viver a sua fé” (BRANCO, 2018, p. 325), mormente da liberdade de culto,
a Constituição Cidadã, na esteira das Constituições de 1946 (artigo 31, inciso V, alínea b) e
de 1967 (artigo 20, inciso III, alínea b), bem assim da Emenda Constitucional n.º 1/1969
(artigo 19, inciso III, alínea b), perpetua, por meio do seu artigo 150, inciso VI, alínea b,
15 Por outro lado, o Poder Legislativo, ao excepcionar restrição legal, a fim de contemplar valores sagrados de dada
minoria religiosa, deve realizar o sopesamento com base em razões seculares, desvinculadas da análise de mérito da crença
religiosa em questão (BLACKFORD, 2012, p. 200).
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a imunidade de impostos franqueada aos “templos de qualquer culto”. De fato, à luz da
atual dogmática brasileira do Direito Constitucional, a imunidade tributária dos templos
espirituais é temática abordada no âmbito do estudo do direito à liberdade de consciência
e à liberdade de religião, inclusive da liberdade de culto e de crença (AFONSO DA SILVA,
2018, p. 254; BRANCO, 2018, p. 322; FERNANDES, 2016, p. 419; MORAES, 2018, p.
207; NOVELINO, 2017, p. 362).
Ainda na atual Constituição da República, relativamente à liberdade religiosa,
pode-se citar o caráter laico do Estado brasileiro, refletido no seu preâmbulo, ao cunhar a
locução “sob a proteção de Deus”, a opção do legislador constituinte de não prejudicar o
dia do descanso adotado pela maioria da cristandade, ao preconizar o “repouso semanal
remunerado, preferencialmente aos domingos” (artigo 7.º, inciso XV), e a dispensa aos
eclesiásticos “do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros
encargos que a lei lhes atribuir” (artigo 143, § 2.º) (MORAES, 2013, p. 46; RAMOS, 2016,
p. 561; SARLET, 2019, p. 532).
9. CONCLUSÃO
Constatou-se que a Constituição Política do Império do Brasil, de 25 de março de
1824, estatuiu a religião católica apostólica romana como a religião oficial do Estado, sem
possibilitar liberdade plena para o exercício das demais manifestações religiosas, uma vez
que restritas ao culto em ambiente doméstico ou em ambiências privadas, sediadas em casas
destinadas a tanto, proibida a existência de templos não católicos apostólicos romanos
com aparência externa (artigo 5.º). Constatou-se que a Constituição do Império do Brasil
também limitava o exercício da liberdade de religião ao vedar a eleição para a Câmara
de Deputados da Assembleia Geral no tocante àqueles que não professassem a religião
estatal (artigo 95, inciso III). Embora encerrasse cláusula expressa a proibir perseguição
religiosa, possibilitava a persecução estatal por motivo de religião em detrimento de quem,
na óptica do Estado brasileiro, estivesse a desrespeitar a religião oficial ou a ofender a moral
pública (artigo 179, inciso V). Notou-se que, entre as atribuições precípuas do Imperador,
na qualidade de Chefe do Poder Executivo (artigo 102, caput, 1.ª parte), figuravam as de
realizar a nomeação de bispos católicos romanos (artigo 102, inciso II, 1.ª parte) e de dar
provimento aos “benefícios eclesiásticos” (artigo 102, inciso II, 1.ª parte), bem como de
decidir pela concessão ou não de beneplácito a Constituições Eclesiásticas, tais quais os
Decretos de Concílios e as Letras Apostólicas, que não fossem contrárias à Constituição
Imperial, e pela aprovação ou não das Assembleias Eclesiásticas, caso contivessem
cláusulas gerais (artigo 102, inciso XIV). Percebeu-se que, apesar das relevantes restrições
ao exercício da liberdade de religião, a Constituição do Império do Brasil teve a virtude de
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impedir que a religião obstasse a naturalização de estrangeiros (artigo 6.º, inciso V).
Inferiu-se que, a despeito de a primeira Constituição brasileira republicana e
democrática, promulgada em 24 de fevereiro de 1891, haver mantido a tradição da
Constituição Imperial de não fazer referência explícita tanto à liberdade de consciência,
quanto à objeção de consciência, avançou, de forma significativa, na promoção da
liberdade religiosa, em cotejo com a Constituição Imperial de 1824, na medida em que
não só vedou a União e os Estados-membros de embaraçarem o exercício de qualquer
culto religioso, como também evitou a chancela constitucional a políticas públicas de
fomento à determinada confissão religiosa, ao proibir, de modo expresso, que os entes
estatais estabelecessem ou subvencionassem instituições religiosas ou cultivassem com elas
qualquer vínculo de dependência ou aliança, sem prejuízo da representação diplomática
do Estado brasileiro no âmbito da Santa Sé (artigo 11, item 2, c/c artigo 72, § 7.º). Sob o
prisma da liberdade de religião como limite à competência tributária das pessoas políticas
de Direito Público Interno, a Constituição da República de 1891 (artigo 11, n.º 2), apesar
de não haver se reportado, de molde explícito, ao instituto da imunidade tributária dos
templos de qualquer culto, vedou o Estado brasileiro de “embaraçar o exercício de
cultos religiosos”. Depreendeu-se que a Carta Maior da Primeira República facultou aos
indivíduos e às confissões religiosas o direito de exercerem o próprio culto, de forma
pública e livre, e, para tanto, de se associarem e adquirirem bens, desde que fosse observada
a legislação do Direito Comum (artigo 72, § 3.º). Constatou-se que, na Lei Maior de 1891,
o caráter laico do Estado brasileiro se patenteou, ante (a) a proibição de direitos civis e
políticos serem limitados por motivos de crença ou função (artigo 72, § 28), bem como
à vista (b) do caráter leigo do ensino público, (c) da natureza secular e estatal (in casu,
municipal) dos cemitérios públicos e (d) do direito de que cada culto religioso praticasse os
seus ritos relativamente aos seus profitentes, desde que não ofendessem os preceitos legais
e as normas da moralidade pública da época (artigo 72, § 5.º), o que, todavia, tornava as
comunidades e templos religiosos vulneráveis, mais uma vez, à apreciação, pelo aparelho
estatal, de conceitos indeterminados sobre a moral pública. Denotou-se, na Carta Magna de
1891, como igualmente deletéria à liberdade de religião, a proibição, em termos absolutos,
de que qualquer motivo ou função (inclusive de cariz religioso) fosse invocado para o
não cumprimento de deveres cívicos (artigo 72, § 28), a ponto de haver encastoado a
sanção de perda da totalidade dos direitos políticos daqueles que almejassem se isentar, por
razão religiosa, de ônus previsto em diploma legal federal, ou seja, “nas leis da República”
(artigo 72, § 29). Percebeu-se, ainda, que a Constituição da Primeira República, no plano
do Direito de Família, revelou-se deficitária, ao unicamente reconhecer, em seu artigo 72, §
4.º, o casamento civil, sem propiciar efeitos civis ao matrimônio religioso.
Notou-se que a segunda Constituição brasileira republicana e democrática,
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promulgada em 16 de julho de 1924 (BRASIL, 2020d), seguiu os passos e foi além da
Constituição de 1891, sua antecessora: (a) Vedou não só à União e aos Estados-membros,
como também aos Municípios e ao Distrito Federal ações estatais destinadas a “estabelecer,
subvencionar ou embaraçar o exercício de cultos religiosos” (artigo 17, inciso II). (b)
Conquanto, em regra, interditasse privações de direito por razões de convicção de jaez
filosófico, político ou religioso, anuiu com a perda dos direitos políticos, em caso de
isenção de ônus ou serviço que a lei impusesse aos brasileiros, “quando obtida por motivo
de convicção religiosa, filosófica ou política” (artigo 113, item 4, c/c artigo 111, letra c). (c)
Em que pese haver prescrito a inviolabilidade da “liberdade de consciência e de crença” e
garantido “o livre exercício dos cultos religiosos” – foi a primeira Carta Magna brasileira
com explícita referência à liberdade de consciência –, manteve a ressalva de viabilizar
a persecução estatal nessa seara, caso o Poder Público reputasse que certo exercício da
liberdade de consciência e religiosa afrontaria a ordem pública e os bons costumes (artigo
113, item 5), dispositivo constitucional a prosseguir com a tradição do Direito Constitucional
Positivo pátrio de expor os profitentes de determinada fé a concepções indeterminadas de
moralidade pública. (d) Preservou a índole secular e estatal (municipal) dos cemitérios e a
liberdade de que todos os cultos religiosos praticassem, quanto aos seus crentes, os seus
ritos respectivos, com a inovação de permitir às associações religiosas manterem cemitérios
particulares, sob a “fiscalização das autoridades competentes” e com o impedimento de
recusa à sepultura onde se ausentassem cemitérios seculares (artigo 113, n.º 5).
Detectou-se que a Constituição de 1934 inovou, ainda, nestes aspectos: (a) Proscreveu
privilégios e distinções por razões, entre outras, de “crenças religiosas” (artigo 113, item
1). (b) Consentiu com a assistência religiosa em estabelecimentos oficiais (a exemplo de
unidades militares, hospitalares e penitenciárias, contudo, prestada, de forma privativa, por
“sacerdotes brasileiros natos”, em caso de instalações militares), desprovida de ônus ao
erário e proibida a coação dos (ou o constrangimento aos) assistidos (artigo 113, item 6). (c)
Vislumbrou, ladeando o casamento civil, o casamento religioso com efeitos civis, desde que,
novamente, o rito não contrariasse a ordem pública nem os bons costumes e, para fins de
reconhecimento civil, houvesse a observância, pela autoridade civil, quando da “habilitação
dos nubentes”, tanto dos impedimentos quanto do processo de oposição delineados pela
lei civil, com a posterior inscrição no Registro Civil (artigo 146). (d) Facultou, nas escolas
públicas de nível primário, secundário, profissional e normal, o ensino religioso, que deveria
ser ministrado à luz dos “princípios da confissão religiosa do aluno manifestada pelos pais
ou responsáveis” (artigo 153). (e) Além disso, a Constituição Federal de 1934, em seu artigo
113, item 5, inovou, igualmente, ao conferir, na forma da lei civil, personalidade jurídica às
associações religiosas em geral.
Depreendeu-se que a Constituição Federal de 1934 consolidou o paradigma brasileiro
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de Estado laico, esboçado pela Constituição Federal de 1891, e serviu de paradigma para
projetos constitucionais posteriores.
Verificou-se que a Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1937 (Constituição
do Estado Novo, a Constituição Polaca), no que concerne à liberdade religiosa, guardou
sintonia com as inovações acrescentadas pelas Constituições democráticas de 1891 e
1934 e se denotou, nesse aspecto, continuadora da mesma matriz de constitucionalismo:
(a) Proibiu a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios de
estabelecerem, subvencionarem ou embaraçarem “o exercício de cultos religiosos” (artigo
32, alínea b). (b) Cominou a perda dos direitos políticos, em caso de “recusa, motivada por
convicção religiosa, filosófica ou política, de encargo, serviço ou obrigação imposta por
lei aos brasileiros” (artigo 119, alínea b). (c) Assegurou o exercício livre e público de cultos
religiosos em geral, inclusive mediante o usufruto do direito de associação e de aquisição
de bens, desde que, novamente, contempladas, de um lado, as disposições irradiadas pelo
Direito Comum e, de outra banda, as exigências defluentes seja da ordem pública, seja dos
bons costumes (artigo 122, n.º 4). (d) Conferiu aos cemitérios caráter estritamente secular e
municipal, não mais prevendo-se, na ordem constitucional pátria, a existência de cemitérios
confessionais (artigo 122, n.º 5). (e) Facultou o ensino religioso nas escolas de âmbito
primário, normal e secundário, contanto que não fosse compulsória nem aos educadores
nem aos educandos (artigo 133).
Inferiu-se que o único caráter, de fato, positivamente inovador da Constituição de
1937 ficou por conta do direito dos operários a feriados não apenas civis, mas também
religiosos, conforme os limites demarcados pelas “exigências técnicas da empresa” e a
“tradição local”, na esteira do artigo 137, alínea d, daquela Lei Maior.
Notou-se que a Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946 seguiu
a mesma senda das suas predecessoras e sedimenta, na ordem constitucional do novo
regime democrático, normas trazidas a lume pelas Constituições Republicanas pretéritas:
(a) Permaneceu a vedação de que a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os
Municípios estabelecessem ou subvencionassem cultos de índole religiosa, ou viessem a
lhes embaraçar o exercício (artigo 131, inciso II). (b) Manteve a inviolabilidade da liberdade
de consciência e de crença e a assecuração do “livre exercício dos cultos religiosos”, com
a similar e questionável ressalva quanto aos que contrariassem, sob a óptica do Estado
brasileiro, “a ordem pública ou os bons costumes” (artigo 141, § 8.º). (c) Embora obstasse
a privação de direitos por motivos religiosos, filosóficos ou políticos, preservou a potestade
de o Poder Público impor a perda de direitos individuais, caso se invocassem razões de
ordem religiosa, filosófica ou política, “para se eximir de obrigação, encargo ou serviço
impostos pela lei aos brasileiros em geral”, ou, ainda, para se recusar os que a Constituição
de 1946 estabelecesse em substituição daqueles deveres, “a fim de atender escusa de
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consciência” (artigo 141, § 8.º). (d) Fraqueou aos brasileiros a continuidade da assistência
religiosa no seio das Forças Armadas e a estendeu, de forma ampla, aos “estabelecimentos
de internação coletiva” em geral (nessa segunda hipótese, mediante a solicitação dos
interessados ou dos seus representantes legais), com a cautela, em ambas as hipóteses (tanto
a de âmbito militar quanto a da internação coletiva), de novamente o Direito Constitucional
Positivo proscrever o eventual constrangimento das pessoas assistidas (artigo 141, § 9.º).
(e) Ratificou o cariz secular e estatal (municipal) dos cemitérios, a permissão de que todas
as confissões religiosas neles praticassem os seus ritos e a possibilidade de que, nos termos
da lei, associações religiosas mantivessem cemitérios particulares (artigo 141, § 10). (f)
Estendeu aos trabalhadores em geral (não só aos operários) o gozo não apenas de feriados
civis, como também de feriados religiosos, consoante as tradições locais, com a mesma
condicionante anterior de que o usufruto respeitasse os limites dimanados “das exigências
técnicas das empresas” (artigo 157, inciso VI). (g) Reiterou a equivalência do casamento
religioso ao matrimônio civil, se fossem “observados os impedimentos e as prescrições da
lei”, assim o requeresse seja o celebrante, seja qualquer outro interessado, e contanto que
o ato fosse inscrito no respectivo Registro Público (artigo 163, § 1.º). Alternativamente,
na hipótese de haver sido celebrado matrimônio religioso sem as formalidades divisadas
por aquele § 1.º do mesmo artigo 163, facultou a concessão de efeitos civis ao casamento
religioso, se inscrito no Registro Público correspondente, “a requerimento do casal” e
por meio da “prévia habilitação perante a autoridade competente” (artigo 163, § 2.º). (h)
Manteve, em caráter facultativo, o ensino religioso em estabelecimentos oficiais, o qual
deveria ser ministrado em consonância com a confissão religiosa esposada pelo aluno e
“manifestada por ele”, se fosse capaz, “ou pelo seu representante legal ou responsável”
(artigo 168, inciso V). (i) Inovou, ao proibir, de forma manifesta, a União, os Estadosmembros, o Distrito Federal e os Municípios de lançarem “impostos sobre templos de
qualquer culto”, ressalvada a “colaboração recíproca em prol do interesse coletivo” (artigo
31, inciso V, alínea b).
Conclui-se que a Constituição da República Federal do Brasil de 1967, quanto
à liberdade religiosa, reiterou normas positivadas pelas Constituições Republicanas
anteriores. Ad exemplum, a fórmula da liberdade de consciência e de crença positivada no
artigo 141, § 7.º, da Constituição Federal de 1946, restou, em essência, reproduzida pelo
artigo 150, § 5.º, da Constituição Federal de 1967 e preservada no artigo 153, § 5.º, da
Emenda Constitucional n.º 1/1969. Assinalou-se que a Emenda Constitucional n.º 1/1969
foi o último texto constitucional a condicionar, de forma explícita, em seu artigo 153, §
8.º, o exercício da liberdade de religião à moldura da ordem pública e dos bons costumes.
Remarcou-se que a proibição de discriminação baseada em “credo religioso”, agasalhada
na Constituição Federal de 1967 (artigo 153, § 1.º) e reiterada na Emenda Constitucional
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n.º 1/1969 (artigo 153, § 1.º), reproduz disposição similar à da Constituição Federal de
1934, que já vedava a discriminação pautada em “crenças religiosas” (artigo 113, item 1).
Enfatizou-se que a principal diferença da Emenda Constitucional n.º 1/1969 em
comparação com as Constituições Republicanas pregressas, reflexo do escancaramento
do caráter autoritário do regime político então vigente, foi a previsão de censura a
pronunciamentos de membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal (artigo 149,
§ 1.º, alínea b) e a publicações em geral (como jornais, livros e periódicos) em virtude, entre
outros motivos, de eventual manifestação de preconceito de religião (artigo 153, § 8.º).
Frisou-se que tanto a Constituição Federal de 1967 (artigo 20, inciso III, alínea b), quanto a
Emenda Constitucional n.º 1/1969 (artigo 19, inciso III, alínea b), preservaram a proibição,
estabelecida, de molde expresso, pela Carta de 1946 (artigo 31, inciso V, alínea b), de “criar”
(CRFB/1967) e “instituir” (EC n.º 1/1969), pela União, pelos Estados-membros, pelos
Municípios e pelo Distrito Federal, impostos relativos a “templos de qualquer culto”.
Obtemperou-se que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,
ainda que reproduza dispositivos acrescentados ao Direito Constitucional Positivo e
sedimentados na ordem constitucional pelas Constituições brasileiras anteriores, depura
tais disposições de conceitos indeterminados vinculados à ordem e à moralidade pública e
aos bons costumes: (a) Preserva a inviolabilidade da “liberdade de consciência e de crença”
e assegura o livre exercício dos cultos religiosos” e a proteção, “na forma da lei”, “aos
locais de culto e as suas liturgias”, inovando ao não condicionar tais direitos fundamentais
a conceitos indeterminados de ordem ou moral pública, tampouco de bons costumes
(artigo 5.º, inciso VI). Sob o ângulo do Direito Tributário, consignou-se que se desdobra
na imunidade dos “templos de qualquer culto” (artigo 150, inciso VI, alínea b, e § 4.º,
da CRFB/1988). (b) Embora excepcione a limitação a “direitos por motivo de crença
religiosa ou de convicção filosófica ou política”, prevê, para tal fim excepcional de restrição
a direitos, não apenas o requisito de a pessoa “as invocar para eximir-se de obrigação
legal a todos imposta”, como também a exigência cumulativa de “recusar-se a cumprir
prestação alternativa, fixada em lei” (artigo 5.º, inciso VIII), em que se insere o “serviço
alternativo aos que, em tempos de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência”,
inclusive se “decorrente de crença religiosa” (além das hipóteses “de convicção filosófica
ou política”) (artigo 143, § 1.º). (c) Mantém, nos termos da lei, “a prestação de assistência
religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva” (artigo 5.º, inciso VII).
(d) Permanece a vedação de que os entes estatais estabeleçam ou subvencionem “cultos
religiosos ou igrejas”, embaraçem-lhes o funcionamento ou cultivem “com eles ou seus
representantes relações de dependência ou aliança”, com a reintroduzida ressalva genérica
da “colaboração de interesse público”, na forma da lei (artigo 19, inciso I). (e) Continua a
previsão constitucional de que, em educandários estatais, o ensino religioso possui caráter
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facultativo e se ministra como disciplina inserta “em horários normais das escolas públicas
de ensino fundamental” (artigo 210, § 1.º), bem como de que o “casamento religioso tem
efeito civil, nos termos da lei” (artigo 226, § 2.º).
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OS INSTRUMENTOS DE ORÇAMENTO PÚBLICO
E A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ NAS DECISÕES DA
GESTÃO FINANCEIRA DO BRASIL
Public budget instruments and citizen participation
in the decisions of the financial management of
Brazil
Luiz Fernando Vescovi1
Lara de Souza Grobe2
RESUMO
O presente estudo tem por objeto apresentar
a estrutura basilar do sistema financeiro brasileiro relativo à ordem orçamentária prevista na Constituição
Federal de 1988, a qual gera, diariamente, grande impacto na atividade da Administração Pública e na vida
dos cidadãos. O ensaio igualmente se vale para elucidar quais as possibilidades legais de participação popular nas decisões das atividades de gestão financeira,
tendo em vista que tal modalidade de atuação social
tende a auxiliar significativamente no sentido de expor aos governantes quais políticas públicas conotam
uma maior prioridade orçamentária – previsões de
gastos para a sua efetiva manutenção –, tomando em
conta sua condição de destinatário das atividades administrativas.
Palavras-chave: Direito Financeiro, finanças
públicas, orçamento, participação popular.

ABSTRACT
This study aims to present the basic structure
of the Brazilian financial system related to the
budgetary order provided in the Federal Constitution
of 1988, which generates, on a daily basis, great
impact on the activity of public administration and
the lives of citizens. The essay is also used to elucidate
the legal possibilities of popular participation in
the decisions of the financial management activities,
considering that this type of social action tends to help
significantly in order to reveal to the rulers which public
policies have a greater budgetary priority – spending
forecasts for their effective maintenance – taking into
account their condition as recipients of administrative
activities.
Keywords: Financial Law, public finance,
budget, popular participation.
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1. INTRODUÇÃO
Recentemente o direito financeiro voltou à pauta de discussões sobre a sua relevância
teórica e prática para o dia a dia dos operadores do direito em razão da homologação, em
data de 14 de abril de 2021, do Parecer CNE/CES nº 757/2020, da Câmara de Educação
Superior do Conselho Nacional de Educação, que instituiu a obrigatoriedade da oferta da
disciplina em todos os cursos de graduação em direito do Brasil.
Todavia, para uma melhor compreensão de sua real importância para o moderno
direito brasileiro, é preciso resgatar seu escorço histórico e as quatro fases que o direito
financeiro, sobretudo a sua parcela alusiva às finanças públicas, passou ao longo de sua
existência. Na primeira delas, junto ao período do Estado Parasitário, quando a estrutura
governamental carecia de dinheiro, ao invés de prospectar hipóteses para a geração de sua
própria riqueza, acometia suas nações mais abastadas e as escravizava. Já no período do
Estado Dominial, que perdurou por toda a Idade Média (476-1453), o sistema em vigência
possibilitava que o senhor das terras pudesse vir a participar ativamente do resultado do
trabalho daqueles que habitavam em seus domínios, caracterizando, então, um elemento
de plena autoridade na estrutura financeira local. No período do Estado Regalista, por sua
vez, as propriedades feudais foram absorvidas pela estrutura monárquica, originando este
formato de Estado. Nele, as rendas se baseavam no recolhimento de tributos, mas também
na exploração de determinadas atividades comerciais de grande valor, à época, como o sal,
o fumo e demais especiarias vindas do Oriente. Os lucros desta prática ficavam retidos
nos cofres do Tesouro Real, dando, então, a denominação ao período estatal. Por fim,
no período chamado de Estado Tributário, surgido a partir da Revolução Francesa (1789),
os Estados começaram a estudar as consequências fáticas que influenciavam a tributação,
passando a conferir importância devida às riquezas provenientes dos tributos3.
Expostas as linhas históricas gerais do direito financeiro, cabe destacar a relação
que o mesmo detém com o direito público, e em especial com o direito administrativo,
porquanto o primeiro se origina da raiz estrutural do segundo que, por seu turno, se presta
em estabelecer normas genéricas para a Administração Pública, fazendo com que ambos
os ramos jurídicos se relacionem quando se percebe o direito financeiro regulamentando
assuntos como os atos administrativos atinentes à execução orçamentária, que repercutem,
por exemplo, em temas como licitações, contratos administrativos e outros tantos4.
Ademais, vislumbra-se essa conexão quando o Estado regula as relações jurídicas de

3 JUND, Sergio. Direito financeiro e orçamento público. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, p. 12.
4 ALVES, Benedito Antônio; GOMES, Sebastião Edilson Rodrigues. Curso de direito financeiro. São Paulo: Juarez de
Oliveira, 2001, p. 34.
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maneira a gerir e atender às diversas (e crescentes) demandas por serviços públicos5. Logo,
resta claro haver efetiva – e necessária – interdisciplinaridade entre os dois segmentos em
estudo.
Para fins de aclaração sobre o que se compreende, do ponto de vista da doutrina
especializada brasileira, por direito financeiro, invoca-se a lição de Sergio Jund, a saber: “É o
ramo do Direito Público que sob o aspecto jurídico estuda e disciplina normativamente
a atividade financeira do Estado. Sendo, no entanto, o seu objeto material idêntico ao da
Ciência das Finanças, que consiste no desdobramento e no estudo especulativo ou teórico
da atividade financeira do estado em receita, despesa, orçamento e crédito público”6.
De igual modo se faz a apresentação do conceito técnico de orçamento público, que é o
objeto principal do presente ensaio e o vetor maior do sistema das finanças públicas previsto
na Constituição Federal de 1988, além de ser uma das atividades financeiras primordiais,
nos moldes afirmados acima. Para isto, traz-se a lume os ensinamentos de Regis Fernandes
de Oliveira e Estevão Horvath, in verbis: “Pode-se conceituar o orçamento como a lei
que contém previsão de receitas e despesas, programando a vida econômica e financeira
do Estado, por um certo período. (...). Tem seu aspecto político, porque revela desígnios
sociais e regionais, na destinação das verbas; econômico, porque manifesta a atualidade
econômica; técnico, com o cálculo de receitas e despesas; e jurídico, pelo atendimento às
normas constitucionais e legais”7.
Nesta esteira, atribui-se ao orçamento a natureza jurídica de lei formal, porquanto
sua obrigação é exclusivamente a de prever as receitas públicas e de autorizar os gastos
inerentes, sem que se crie direitos subjetivos ou modifique normas de cunho tributário e/
ou financeiro8. Outro ponto que merece especial destaque é referente à finalidade precípua
do orçamento que, nos preceitos de Lafayete Josué Petter, “é tornar-se um instrumento de
exercício da democracia, pelo qual os particulares exercem o direito, por intermédio de seus
mandatários, de só verem efetivadas as despesas e permitidas as arrecadações tributárias
que estiverem autorizadas na lei orçamentária”9.
Sob o prisma constitucional, o instituto está antevisto na Seção II (Dos Orçamentos),
do Capítulo II (Das Finanças Públicas), do Título VI (Da Tributação e do Orçamento),
entre os artigos 165 e 169, onde, de uma forma detalhada, exprime a matéria em questão,
definindo, inclusive, diversos mecanismos de planejamento e de orçamento criteriosamente
explanados. O artigo inaugural trouxe à baila uma estrutura integrada de alocação de
5 JUND, Sergio. Direito financeiro e orçamento público. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, p. 14.
6 JUND, Sergio. Direito financeiro e orçamento público. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, p. 13.
7 OLIVEIRA, Regis Fernandes de; HORVATH, Estevão. Manual de direito financeiro. 5. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2002, p. 89.
8 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. 10. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 152.
9 PETTER, Lafayete Josué. Direito financeiro. 4. ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2009, p. 167.
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recursos financeiros que se manifesta através de três instrumentos de iniciativa do Poder
Executivo, quais sejam: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), que serão individualmente estudados adiante.
Vale dizer, ainda, que a doutrina trazida por José Afonso da Silva sobre o tema é manifesta
ao proclamar que a estrutura criada se configura como um típico “orçamento-programa”,
porque o texto constitucional organiza o sistema por meio de etapas bem delineadas, cada
qual com um instrumento próprio, formando um verdadeiro plano (ou programa) de
gastos e de despesas necessárias por parte do Estado, com o fim de se alcançar o equilíbrio
financeiro, o qual deve ser permanente e contínuo10.
2. PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS
O sistema orçamentário brasileiro conta com um arcabouço principiológico
completo que o qualifica como verdadeira estrutura informadora dos preceitos regentes
de toda a ordem financeira e do próprio cenário econômico nacional. Logo, vê-se que as
premissas de natureza orçamentária tendem a nortear as regras que envolvem a elaboração,
a aprovação, a execução e o controle orçamentário nos moldes previstos tanto pela Carta
Constitucional quanto pela lei complementar, assim como pelas orientações e interpretações
doutrinárias sobre a matéria em questão11.
Desse modo, e para efeitos meramente elucidativos, foram selecionados os
princípios mais atuantes no cotidiano da atividade administrativa em matéria orçamentária
para esmiuçar seus efeitos práticos, sobretudo porque, como afirmam Regis Fernandes
de Oliveira e Estevão Horvath, “princípios orçamentários são características específicas
que tais leis têm e que as tornam distintas das demais e dos outros atos praticados pelo
governo”12. O rol principiológico eleito para ser estudado mais pormenorizadamente segue
na sequência:
Princípio da Anualidade: de acordo com os preceitos constitucionais (artigos 48, II;
165, III, § 5º e 166), as previsões, tanto de receita quanto de despesa pública carecem de
fazer referência sempre a um lapso temporal determinado, no caso, um ano. É o chamado
exercício financeiro e coincide, conforme o artigo 34 da Lei nº 4.320/1964, com o ano civil.
Princípio da Unidade: indica que o orçamento necessita ser uno, ou seja, não
permite que haja fracionamento ou paralelismo orçamentário, além de assegurar que haverá
10 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 43. ed. São Paulo: Malheiros, 2020, p. 713.
11 JUND, Sergio. Direito financeiro e orçamento público. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, p. 53.
12 OLIVEIRA, Regis Fernandes de; HORVATH, Estevão. Manual de direito financeiro. 5. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2002, p. 91.
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somente um, e não mais que um, orçamento dentro de cada exercício financeiro. Ademais,
o mesmo deverá estar contido em uma única peça, abarcando todos os poderes e os órgãos
da administração direta e indireta.
Princípio da Universalidade: aponta que, além da unicidade orçamentária
supramencionada, o mesmo também deve englobar todas as receitas e despesas pelos
seus valores brutos, de modo a compreender um verdadeiro plano financeiro global,
inviabilizando, ainda, quaisquer formas de receitas ou despesas estranhas ao controle
econômico naturalmente efetuado pelo Estado.
Princípio da Exclusividade: previsto na Constituição Federal de 1988, em seu artigo
165, § 8º, prescreve que a norma orçamentária precisa conter, obrigatória e exclusivamente,
matéria que trate de previsão de receita e de fixação das despesas públicas, não podendo se
mesclar, então, com temas oriundos de outros segmentos do direito. Daí a exclusividade
por ela exigida.
Princípio do Equilíbrio: tem por preceito a necessária paridade entre receita e
despesa, é dizer, dentro do plano orçamentário para um exercício financeiro, o montante
destinado às despesas não pode exceder àquele previsto como receita, de modo a assegurar
a segurança e constância financeira imprescindível para o bom andamento da máquina
administrativa.
Princípio da Legalidade: conforme interpretação extensiva do artigo 165 da Carta
Política, leis cuja iniciativa seja do chefe do Poder Executivo, notadamente o plano
plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais carecem, pois, de se sujeitar
às prescrições normativas, porquanto a sua efetivação se dá através de atividade típica da
Administração Pública.
Princípio da Não-Afetação: premissa tem detém suporte constitucional no artigo
167, IV, esta diretriz proíbe a associação da receita pública de qualquer imposto à órgão,
fundo ou despesa específica, ressalvadas as exceções legais. A intenção deste princípio é a
de que a arrecadação seja toda destinada à um caixa único do tesouro, de maneira que não
haja destinações pontuais das receitas obtidas.
Superado o tópico acerca dos princípios elementares que regem o orçamento público
brasileiro, parte-se, então, para o momento de estudo sobre as ferramentas normativas
que dão vida à possibilidade de se projetar estratégias viáveis para os próximos exercícios
financeiros, a começar pela primeira delas: o chamado Plano Plurianual.
3. O PLANO PLURIANUAL
É a lei orçamentária mais singular de todas as três – porquanto suas disposições
estão integralmente previstas na Constituição (artigo 165, I e § 1º) –, refletindo, de fato,
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aos anseios do aludido orçamento-programa, haja vista se apresentar como uma previsão
estratégica para as ações efetivadas pelo Estado, a longo prazo (dentro do período do
mandato presidencial, de 4 anos). Tal normativa, contudo, carece de estar plenamente
afinada com as leis orçamentárias anuais, porquanto sua natureza é de ser uma programação
governamental. Logo, sua sintonia para com as políticas públicas é, pois, uma necessidade
inconteste13.
Extrai-se da interpretação do § 1º do artigo 165 da Carta Política de 1988, então,
que o Plano Plurianual deverá instituir, de modo regionalizado, os procedimentos e os
propósitos da Administração Pública Federal sobre as despesas de capital e de outras que
delas decorram, tal como em relação às relativas aos programas ditos de duração continuada.
Para uma melhor assimilação dos institutos, Marcus Abraham esclarece, então, que as
despesas de capital compreendem investimentos, inversões financeiras e transferências de
capital, ao passo que os programas de duração continuada são entendidos como aqueles que
excedem o período de um exercício financeiro (por exemplo, o Programa Bolsa-Escola)14.
E esta última premissa, aliás, está respaldada em uma importante previsão constitucional
(artigo 167, § 1º), que dispõe que: “nenhum investimento cuja execução ultrapasse um
exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei
que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade”.
Percebe-se, portanto, que a regra plurianual busca fornecer uma programação ampla
e de longo prazo para que haja, de fato, uma integração nacional, voltada ao progresso de
toda a nação e também de espaços regionais e setoriais. E estando explicitamente exposto
na Carta Constitucional as suas pretensões, vale invocar a lição de Tathiane Piscitelli acerca
do que justamente o Plano Plurianual não deve regular: “Sendo assim, não é de interesse
do PPA disciplinar despesas com o custeio da máquina pública – as chamadas
despesas correntes – ou mesmo outros gastos mais triviais da administração. O que o
legislador constitucional pretendeu foi dar à administração a possibilidade de colocar em
prática um grande plano de governo, que seria executado por um período relativamente
longo: quatro anos”15.
Vale mencionar, ainda, que o instituto em tela conta com um período de duração
que, consoante a preleção do artigo 165, § 1º da Constituição Federal, combinado com o
artigo 35, § 2º, I do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), para que
vigore até o fim do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente,
terá de ser remetido ao Poder Legislativo até 4 meses antes de se encerrar o primeiro

13
14
15
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Ibidem, p. 363.
PISCITELLI, Tathiane. Direito financeiro. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2022, p. 64.
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exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento da Sessão Legislativa16.
4. A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Esta modalidade legislativa se apresenta como uma novidade trazida pela atual
Carta Constitucional na medida em que se vale para atrelar o plano estratégico de ações
do governo, Plano Plurianual, ao plano operacional a ser executado, Orçamento Anual,
porquanto antes de sua aparição junto ao cenário jurídico-constitucional havia forte
celeuma quanto aos efeitos da execução destas ações, eis que os primeiros dificilmente
conseguiam indicar – e fazer valer – as diretrizes então mencionadas nos segundos,
transformando-os, com o passar do tempo, em simples “artifícios jurídicos”, apenas para
cumprir as exigências normativas da época17. Logo, pode-se dizer que a Lei de Diretrizes
Orçamentárias é um recurso com atuação voltado para a seara operacional do Estado, e
de curto prazo (1 ano), diferente, portanto, do Plano Plurianual, que se desenvolve a longo
prazo, como já mencionado anteriormente.
Vale referendar aqui a feliz conceituação de Weder de Oliveira sobre a lei em comento,
aludindo-se a ela como sendo um “pré-orçamento”, na qual se debatem temas vitais de
destinação de recursos públicos, prestando-se, de mais a mais, como um mecanismo para
a associação do orçamento ao planejamento18.
No que diz respeito à sua finalidade, Lafayete Josué Petter traz importante passagem
doutrinária que bem esclarece a pretensão constitucional desta relevante ferramenta
orçamentária:
A lei de diretrizes orçamentárias, segundo prescreve o § 2º do artigo 165,
compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal,
incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente,
orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as
alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das
agências financeiras oficiais de fomento. Trata-se de lei formal, na qual
ficam estabelecidas as orientações para a confecção do orçamento. Deve
ser elaborada no primeiro semestre (art. 35, § 2º, II do ADCT)19.

Além do § 2º do artigo 165, a Constituição Federal prevê outros dois parágrafos
que tratam sobre o instrumento orçamentário em estudo: os §§ 3º e 4º. O primeiro alude
à questão da necessidade de haver um controle fiscalizatório da arrecadação e despesa
não somente por parte dos agentes estatais – que detém a função institucional para tal –
mas também da própria sociedade, de modo a fazer valer os princípios da publicidade e
16 ALVES, Benedito Antônio; GOMES, Sebastião Edilson Rodrigues. Curso de direito financeiro. São Paulo: Juarez
de Oliveira, 2001, p. 49.
17 JUND, Sergio. Direito financeiro e orçamento público. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, p. 69.
18 Apud ABRAHAM, Marcus. Op. Cit., p. 365.
19 PETTER, Lafayete Josué. Direito financeiro. 4. ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2009, p. 172.
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transparência, razão pela qual o Poder Executivo deve, até 30 dias após o encerramento
de cada bimestre, publicar relatório resumido da execução orçamentária (RREO), através
do meio eletrônico disponível, ao passo que o segundo expressa imperatividade de que os
planos e os programas nacionais, regionais e setoriais devem estar em total convergência
com o plano plurianual, sobretudo às prioridades regionais que nele estejam definidas20.
Outro ponto que merece destaque diz respeito a importância conferida à LDO após
o advento da Lei Complementar nº 101, de 2000, conhecida por Lei de Responsabilidade
Fiscal, porquanto, em seu artigo 4º, há a antevisão de que, ademais de o mecanismo
orçamentário ter que atender aos ditames do § 2º do artigo 165 da Constituição, igualmente
deverá dispor sobre equilíbrio entre receitas e despesas; critérios e forma de limitação de
empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea b do inciso II deste artigo, no art.
9º e no inciso II do § 1º do art. 31; normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos
resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos; demais condições
e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Percebe-se,
assim, o quão versátil é o instrumento ora em apreço.
Frise-se, por fim, que o encaminhamento do Projeto da LDO ao Poder Legislativo,
segundo preceitua o inciso da ADCT supracitado, deve ocorrer, pois, até 8 meses e meio
antes do término do exercício financeiro, sendo devolvido, então, para a sanção ao Poder
Executivo até o encerramento do primeiro período da Sessão Legislativa21.
5. A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
A última espécie orçamentária em estudo é também considerada a mais concreta,
eis que dispõe, de maneira quase que restrita, sobre receitas e despesas que figurarão no
exercício financeiro subsequente. Esta premissa de “materialidade” da Lei Orçamentária
Anual decorre da interpretação do § 8º do artigo 165 da Carta Constitucional – princípio
da exclusividade –, anunciando que a mesma “não conterá dispositivo estranho à previsão da receita
e à fixação da despesa”22.
Ademais, a LOA tem por objetivo viabilizar a execução dos planejamentos que estão
antevistos no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreendendo, para
tal, três categorias: o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da seguridade social,
todos previstos no § 5º e incisos do artigo 165 da Constituição. O primeiro deles refere
aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta,
20 LEISTER, Margareth. Comentários aos artigos 163 a 169. In: MACHADO, Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida
da Cunha (Coord.). Constituição Federal interpretada. 12. ed. Santana de Parnaíba: Manole, 2021, p. 903.
21 ALVES, Benedito Antônio; GOMES, Sebastião Edilson Rodrigues. Curso de direito financeiro. São Paulo: Juarez
de Oliveira, 2001, p. 49.
22 PISCITELLI, Tathiane. Direito financeiro. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2021, p. 70.
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além de fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. O segundo, por seu turno,
refere-se às empresas em que a União, direta ou indiretamente, tenha maioria do capital
social com direito a voto. E o terceiro inclui todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da
administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos
pelo Poder Público.
Vale destacar, aqui, que deverá existir apenas uma Lei Orçamentária Anual por ente
da Federação, na qual, por sua vez, conterá as 3 peças orçamentárias acima descritas, de
modo que se observe, na plenitude, o princípio da unidade23.
Em outras palavras, é possível afirmar que o instrumento tem o condão de
evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo que estão
estabelecidos no PPA e na LDO, respeitando, de mais a mais, as diretrizes principiológicas
orçamentárias e as regras estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal24.
Afora os parágrafos já comentados, o artigo 165 ainda prevê os §§ 6º e 7º que tratam
da ferramenta orçamentária em análise. A respeito do primeiro, Tathiane Piscitelli avalia o
seu teor normativo, nos seguintes termos:
O artigo 165, § 6º, estabelece qual deverá ser o conteúdo mínimo do
projeto da lei orçamentária, a ser encaminhado ao Poder Legislativo
pelo Chefe do Executivo. Nos termos de tal dispositivo, o projeto
deverá ser acompanhado de um demonstrativo regionalizado acerca
do efeito das renúncias de receitas (leia-se: concessão de incentivos
e benefícios de natureza tributária, financeira e creditícia) sobre as
receitas e despesas. Ou seja, deve apresentar as consequências da
opção pela redução de receitas em face do orçamento estritamente
considerado e, portanto, em relação ao equilíbrio necessário entre
receitas e despesas25.

O segundo, por sua vez, expressa a finalidade social tanto do orçamento fiscal
quanto do orçamento de investimento. Nele – no § 7º – há o indicativo de que ambos,
conjugados ao Plano Plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais, segundo o critério populacional.
Há que se asseverar, ainda, que, em consonância com o preceito da anualidade, a
Lei Orçamentária Anual terá vigência anual, limitada, pois, à um exercício financeiro, que
deverá, ainda, coincidir com o ano civil.
Tal qual para a LDO, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 5º, igualmente
23 JUND, Sergio. Direito financeiro e orçamento público. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, p. 72.
24 ALVES, Benedito Antônio; GOMES, Sebastião Edilson Rodrigues. Curso de direito financeiro. São Paulo: Juarez
de Oliveira, 2001, p. 50.
25 PISCITELLI, Tathiane. Op cit.,, p. 71.
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previu certos casos a serem aplicados para a LOA, sobretudo quando relata que o seu
projeto, elaborado de forma compatível com o PPA e com a LDO, conterá, em anexo,
o demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e
metas constantes do documento de que trata o § 1º do art. 4º desta Lei; será acompanhado
do documento a que se refere o § 6º do art. 165 da Constituição, bem como das medidas
de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter
continuado; conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido
com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias,
destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais
imprevistos. Logo, nos mesmos moldes da LDO, o mecanismo em estudo também se
mostra versátil para o cotidiano orçamentário.
Em suma, conclui-se que a Lei Orçamentária Anual se apresenta como um autêntico
instrumento normativo que se presta para organizar sistematicamente o exercício financeiro
e, assim, antever todas as receitas a serem auferidas, fixando, ao final, as despesas públicas,
com o condão de proporcionar o controle gerencial das diversas ações promovidas pelo
governo26.
6. A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ NAS FINANÇAS PÚBLICAS
Muito embora seja o governo o responsável pelo procedimento de elaboração das
leis orçamentárias brasileiras, existem, pois, várias correntes doutrinárias afirmando ser
possível a atuação efetiva dos cidadãos nestas atividades financeiras, fundado em dogmas
democráticos, especialmente em princípios como a iniciativa e/ou participação popular ou
mesmo na função de fiscal da lei (custos legis) que detém, e que deriva da própria Constituição
Federal de 1988.
Todavia, nem sempre foi assim, haja vista que em um período da História do
Brasil houve expressiva supressão dos atos populares no cenário político. Tal diminuição
de direitos se deu durante o governo militar, sob a vigência da Constituição de 1967,
notadamente com o advento da Emenda nº 1/1969, que retirou do Congresso Nacional a
competência para discutir e votar propostas orçamentárias. Neste sentido, por decorrência
do princípio da representação, o povo foi privado de participar das discussões de caráter
orçamentário, retomando tal direito, através de seus representantes legais, apenas com a
promulgação da atual Constituição, no dia 5 de outubro de 198827.
26 ALVES, Benedito Antônio; GOMES, Sebastião Edilson Rodrigues. Curso de direito financeiro. São Paulo: Juarez
de Oliveira, 2001, p. 50.
27 ALVES, Benedito Antônio; GOMES, Sebastião Edilson Rodrigues. Curso de direito financeiro. São Paulo: Juarez
de Oliveira, 2001, p. 43-44.
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Em que pese ainda hoje haja forte discussão acerca de uma participação mais efetiva
da população no cotidiano das pautas que envolvem temas ligados ao orçamento público,
vê-se uma tendência a afirmá-la cada vez mais no mundo jurídico-político nacional. Este
sentido fica bem claro no conceito de orçamento participativo proposto por Marcus Abraham:
O orçamento participativo indica a ideia de que a população
pode ser consultada e oferecer propostas para a elaboração do
orçamento público. Assim, além do Executivo, que possui o
cometido constitucional de propor o projeto de lei orçamentária,
e do Legislativo, cuja missão é aprová-lo por meio do debate
parlamentar, um novo núcleo de decisão despontaria como
instrumento de democracia direta: a participação direta do povo.
Nessa linha, temos no orçamento participativo a forma de
participação popular na elaboração do orçamento público. Seria, a
nosso ver, uma espécie de terceiro núcleo deliberativo de questões
orçamentárias, que funcionaria paralelamente ao Poder Executivo
e ao Legislativo28.
A ideia que se encontra assentada no instituto do orçamento participativo merece
ser melhor conhecida pela população em geral, porquanto se mostra como uma garantia
de que os cidadãos podem – e devem – estar atuando mais diretamente em temas de seus
interesses, pois é ela mesma a principal “financiadora” da máquina administrativa, por
meio do recolhimento de tributos e demais encargos. Contudo, infelizmente o brasileiro
ainda se apresenta bastante acomodado com as questões políticas que formam o espaço em
que vive. Talvez fosse de bom grado que houvesse programas mais incisivos convocando a
atuação cidadã nestes assuntos. Por outro lado, é possível perceber um maior engajamento
da população local em questões de natureza orçamentária quando se trata de âmbito
municipal, quiçá pela sua proximidade com os representantes dos Poderes Executivo e
Legislativo.
Neste ponto, é necessário esclarecer que o texto constitucional detém um dispositivo
entendido como sendo o fundamento para a participação popular na esfera municipal: o
artigo 29, XII, que antevê a cooperação das associações representativas no planejamento
municipal. E, consoante lecionam Regis Fernandes de Oliveira e Estevão Horvath, “os
Municípios, como integrantes da federação, e como entes autônomos, possuem autonomia
para cuidar de seus interesses, da forma que lhes aprouver (inc. VIII do art. 30), e legislar
sobre ‘assuntos de interesse local’ (inc. I do art. 30)”29.
No tocante especificamente à gestão orçamentária participativa no campo municipal,
28 ABRAHAM, Marcus. Op. Cit., p. 376.
29 OLIVEIRA, Regis Fernandes de; HORVATH, Estevão. Manual de direito financeiro. 5. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2002, p. 118.
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o artigo 44 da Lei nº 10.257/2001 – conhecida por Estatuto da Cidade –, prevê que, para
a sua efetivação, serão, pois, realizados debates, audiências e consultas públicas sobre as
propostas do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária
Anual como condicionante obrigatória para que sejam aprovadas pela Câmara Municipal.
Sem dúvidas que tal dispositivo tende a expressar a concreta participação dos cidadãos
às atividades legislativas referentes ao orçamento local, coadunando em absoluto com as
diretrizes básicas do princípio da democracia, regime este, aliás, que, segundo palavras do
Presidente dos Estados Unidos da América, Abraham Lincoln, em seu célebre Discurso de
Gettysburg de 1863, “é o governo do povo, pelo povo, e para o povo”.
Apoiadas nessa base principiológica, diversas cidades ao redor do mundo aderiram à
participação popular em seus assuntos financeiros, máxime os de conteúdo orçamentário.
São exemplos desta modalidade os municípios de Rosário, na Argentina; Saint-Denis, na
França; Montevidéu, no Uruguai; Barcelona, na Espanha; Toronto, no Canadá; Bruxelas,
na Bélgica, dentre outros. No Brasil também é possível perceber uma atuação mais incisiva
dos cidadãos sobre o tema em cidades como Vila Velha (Espírito Santo); Angra dos Reis,
Volta Redonda, Barra Mansa e Niterói (Rio de Janeiro); Lages (Santa Catarina); Porto
Alegre (Rio Grande do Sul), etc.30.
Logo, vê-se que o instituto do orçamento participativo se vislumbra como sendo
uma via convergente às aspirações democráticas, além de uma oportunidade de a população
ajudar ativamente com os debates alusivos à boa condução do sistema financeiro local, o
que merece ser incentivado, para que este envolvimento social seja cada vez mais presente,
demonstrando, assim, a força – e a importância – que a população tem em temas que
também lhe são afetos.
7. CONCLUSÃO
Ante o exposto, fica claro que o direito financeiro é um dos ramos jurídicos de maior
relevância para se viabilizar a execução das atividades típicas da Administração Pública,
haja vista a necessidade premente de se auferir renda para que a máquina pública siga
funcionando a contento, ou seja, que continue podendo patrocinar as políticas públicas
que são de dever da própria administração. Ademais, partindo-se do fato de que o povo
é elemento constitutivo do Estado e nele figura a noção de sociedade, tem-se, portanto,
que esta igualmente deve conferir a importância devida aos temas de direito financeiro,
sobretudo relativo ao orçamento público e seus desdobramentos políticos, econômicos e
sociais. Em suma, o instituto em questão é sim de relevância, em igual medida, tanto para
30
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a Administração Pública quanto para a sociedade.
Nessa toada, há que se reafirmar a obrigação de a população dispor de maior entrega
e comprometimento com as causas orçamentárias, notadamente porque a própria lei
concede a ela tal direito, como visto anteriormente. O papel de fiscalizador que outrora
foi outorgado ao cidadão brasileiro, por força constitucional, carece de ser mais bem
aproveitado, para que, assim, haja uma relação mais sólida e uma interação mais funcional
entre Estado e sociedade. O fato é que o brasileiro não detém, pois, o hábito de se engajar
em questões ligadas à Administração Pública, deixando a cargo de agentes fiscalizadores
que expressam funções institucionais para tal (Ministério Público, Defensoria Pública,
Tribunais de Contas, etc.), diminuindo esta nobre tarefa que também foi disponibilizada a
todos os nacionais.
Vale dizer que os instrumentos de orçamento público estão à serviço da transparência
da coisa coletiva, o que justifica a obrigatoriedade de sua melhor compreensão pela
população em geral. Contudo, para que isso venha a ocorrer, é preciso que haja maior
interesse por parte da Administração Pública em difundi-los amplamente nas vias
comunicativas (televisão, rádio e jornal) para que, então, a população fique mais inteirada
do assunto e comece a demonstrar maior entusiasmo em figurar ativamente nas questões
que envolvem as finanças públicas.
Nota-se, com isso, que existe uma demanda urgente de implantação de programas
de estímulo à atuação da sociedade em temas tipicamente públicos, justamente para que
se tenha o ponto de vista daquele a quem é diretamente direcionada uma determinada
política pública. Logo, a interação Estado-sociedade é um componente imprescindível em
países cujo o regime político seja a democracia, como é o caso do Brasil. E como as
receitas e as despesas públicas são temas rigorosamente ligados ao orçamento público,
resta comprovada a vital participação dos cidadãos em questões desta natureza.
Por fim, percebe-se que o presente ensaio igualmente tende a exprimir o propósito
de fomentar a participação popular nos mais diversos vieses operacionais da gestão pública,
dado que o ciclo do direito público somente se completa quando se alcança a plenitude na
interação entre ambas as partes – o Estado propriamente dito e o corpo social devidamente
organizado – motivando, assim, um autêntico governo cuja aspiração é satisfazer aos
anseios do povo. Para isso, se faz necessário que as decisões em nome da coisa pública
contem com a cooperação do maior número possível de representantes da sociedade civil.
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MULHER EM CÁRCERE: TRANSGRESSÕES DAS
DISPOSIÇÕES REPRESENTATIVAS À CLASSE
MATERNA E A POSIÇÃO DOS TRIBUNAIS
SUPERIORES
Women in prison: transgressions of the
representative provisions to the maternal class and
the position of the Higher Courts
Evellyn Raiane da Silva Souza1
Karine Cordazzo2
RESUMO
O estudo busca analisar o exercício da maternidade no âmbito prisional, vez que muitos são os bebês que nascem e vivenciam a primeira fase da infância na prisão junto à mãe. Diante disso, a metodologia
utilizada é a compilação bibliográfica, na qual serão
verificadas as normas transgredidas das disposições
representativas a classe materna, e por consequência,
apresentar o entendimento jurisprudencial dos tribunais brasileiros em relação aos fatores intrínsecos que
influenciam a tomada de decisões de juízes. Logo,
o artigo divide-se no breve histórico do encarceramento, bem como, a exposição de dados e características gerais das mulheres encarceradas, desse modo,
demonstrar-se-á os impactos na vida das crianças
nascidas em regime fechado, juntamente com as adversidades do afastamento precoce do infante, e por
fim, o parecer dos tribunais superiores brasileiro.
Palavras-chave: mulheres; maternidade; dupla punição.

ABSTRACT
In the following article, we will analyze the
exercise of motherhood in the prison environment,
since many babies are born and experience the first
phase of childhood in prison with the mother. As such,
the methodology used is bibliographic compilation, in
which the rules transgressed from the representative
provisions of the maternal class will be checked and,
consequently, the jurisprudential understanding of the
Brazilian courts in relation to the intrinsic factors
that influence the decision-making of judges will be
presented. Therefore, the article is divided into the
brief history of incarceration, as well as the exposure
of data and general characteristics of incarcerated
women, thus demonstrating the impacts on the lives of
children born in a closed regime, along with adversities
of the infant’s early withdrawal, and lastly, the opinion
of the Brazilian higher courts.
Keywords: women; maternity; double
punishment.
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1.

INTRODUÇÃO

São muitas as adversidades que emolduram a dignidade feminina. Ao longo
da história, a luta das mulheres caracterizou-se por tragédias e injustiças à medida
que buscavam por igualdade de direitos e oportunidades. Todavia, por mais
que estas conquistem direitos políticos e influência social, os valores intrínsecos
causam restrições no âmbito pessoal, causando-lhes retardo no desenvolvimento.
A visão cultural sobre a mulher está associada a cuidadora de família, por
consequência, reconhecer e aceitar o fato de a mulher poder estar correlacionada
a práticas ilícitas torna-se ações contra a moral e os bons costumes. Desde o Brasil
Colônia, a mulher contraventora da lei penal torna-se duplamente infratora, visto
que viola não apenas a norma jurídica, bem como as regras sociais de como o
gênero feminino deve comportar-se. Logo, o impacto da prisão é desmedido para
elas quando comparado aos homens, dado que, quase sempre acarreta a perda da
residência e impactos na vida do infante.
Por serem exceções em um sistema masculinizado, as mulheres que se
tornaram encarceradas, e em especial as que se encontram gestantes, depararamse em um corredor sem saída dentro de uma sociedade patriarcal. Em razão dos
estigmas femininos, estas sofrem também um desprezo estatal, pois “enquanto
o sexo masculino é punido de acordo a sua conduta e culpabilidade, cabe ao
sexo feminino ser sancionado por sua infração a lei penal, pela culpabilidade e
pela sua desobediência quanto aos padrões impostos pela sociedade” (COSTA &
BASTISTA, 2012, p. 2).
A vista disso, o gênero feminino faz-se merecedor de reconhecimento,
logo, é necessário que o Estado se integre com o mundo moderno e proporcione
oportunidades iguais para todos os indivíduos, de acordo com suas diferenças,
“conscientizando, também, a população de que a encarcerada, independentemente
de onde se encontre e qual tenha sido sua conduta, é uma mulher como qualquer
cidadão, não importando sua cor, classe social ou gênero” (COSTA & BASTISTA,
2012, p. 8).
Em conclusão, é certo que a mulher continuará em uma batalha árdua para
alcançar a justiça que lhe é devida, fugindo do anonimato causado pela sombra
de uma sociedade altamente patriarcal e, em diversos momentos, ultrapassada.
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Afinal, a mulher pode ser delicada e de menor força, todavia, sua fragilidade não
afeta sua potência e a sua vontade de lutar e vencer.
2. BREVE HISTÓRICO SOBRE O ENCARCERAMENTO FEMININO
NO BRASIL
O aprisionamento é parte da história humana. Tanto na antiguidade,
quanto na idade média e moderna, a prisão era o local utilizado para manter
o acusado enquanto esperava o julgamento ou a sentença de morte. Logo, o
aprisionamento configurou-se como sansão na sociedade cristã, primordialmente
pela Igreja Católica que instaurou a prisão canônica, sendo um sistema de solidão
e silencio para castigar monges infratores, em celas situadas nos mosteiros. Por
consequência, nesse período os castigos mais comuns eram os corporais, tais
como, açoites, as mutilações, o banimento, até a pena máxima que consistia na
morte do condenado.
As mulheres também sofreram castigos e foram executadas com pena de
morte, sansão que não era atribuição exclusiva dos reis, na Europa defensoras
de ideias libertarias, foram consideradas perigosas, pagando com a própria vida
ao serem decapitadas, tendo como exemplo Olympe de Gouges, morta em 1793
(ROCHA RIBEIRO, 2014, p. 19-20). Acompanhando as tendências mundiais,
no Brasil ocorreu a execução de Tiradentes, bem como, as revoltas escravas que
eram impiedosamente punidas. Ainda no cenário brasileiro, no transcurso da
colonização o território adequou-se sob a forma de exilio para presos condenados
pela corte portuguesa, dessa forma, tornando a colônia uma vasta prisão, inclusive
para as mulheres banidas de Portugal por delitos relacionados sobretudo a
sexualidade.
Diante disso, os protestos contra as sansões corporais expandiram-se
em toda parte, de modo que, teóricos reformadores entre eles Cesare Beccaria
criticavam severamente as penas cruéis e as condições vividas pelos presos, da
mesma forma Foucault (2013, p. 71) afirma em seu livro Vigiar e Punir que é
necessário punir de outro modo, a tortura tornou-se intolerável diante do povo,
na qual, revela a tirania, a sede de vingança e o desumano prazer de punir.
Por conseguinte, os castigos foram progressivamente sendo alterados
do corpo para um novo procedimento, a privação da liberdade dos cidadãos.
Com surgimento da indústria e o desenvolvimento do capitalismo monopolista,
alastrou-se a condição de pobreza e miséria na Europa, caracterizada por
indivíduos considerados fora da lei, como órfãos, loucos, cortesã, logo, criaramRevista Jurídica UNIGRAN. Dourados, MS | v. 24 | n. 47 | Jan./Jun. 2022
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se Casas de Correção, na qual, a liberdade era suprimida, em transferência a pena
de morte e castigos corporais (ROCHA RIBEIRO, 2014, p. 21).
Logo, iniciava a necessidade de um tratamento específico para as mulheres
por parte do sistema penitenciário, a vista disso, o encarceramento feminino requer
cautela desde 1924 para a situação degradante do aprisionamento de mulheres, ao
qual, Arthur José Schlobach Lemos Britto, penitenciarista e criminólogo à época,
manifestou a necessidade da construção de espaço próprio para aquelas. Em
1941, iniciou-se o debate para a construção da penitenciária de Bangu (SOUZA,
2021, p. 21-22).
A construção da primeira penitenciaria feminina tem sua origem nas
reiteradas denúncias e discussões entre penitenciaristas. O Brasil, tardiamente
passou a construir presídios apenas para as mulheres, iniciando pelo Rio Grande
do Sul e espalhando-se pelo resto do país.
Historicamente, a primeira penitenciária feminina no Brasil foi fundada no
ano de 1937, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, curiosamente, por intermédio
de freiras pertencentes à Igreja Católica (SOUZA, 2021, p. 19). Chamava-se
Instituto Feminino de Readaptação Social, a sua destinação a priori era a de retirar
mulheres desajustadas na visão da sociedade à época, mulheres menosprezadas
por meio de famílias, maridos, as que detinham opiniões divergentes, aquelas que
contrariavam o casamento escolhido pelo patriarca da família.
A readaptação dessas condenadas pela sociedade, configurava-se como um
processo de domesticação, sendo que, as mulheres não apresentavam nenhum
crime tipificado no código penal, e não se cumpria pena no Instituto, mas um
processamento para desenvolver habilidades e serem reinseridas em sociedade.
Posteriormente, surgiram crimes cometidos por mulheres, e então verificou-se
a dificuldade em manter a segurança do local, dessa forma, as freiras passaram a
coordenação para a Secretaria de Justiça do Estado e tornando-se a Penitenciaria
Madre Pelletier. É inegável a invisibilidade destas mulheres para a sociedade.
Atualmente, no que tange aos estabelecimentos privativos de liberdade, o
Brasil defronta-se com inúmeras adversidades, precipuamente, na quantidade de
estabelecimentos e a insuficiência de políticas públicas para a manutenção dos
locais.
Dessa forma, há de se falar em direitos transgredidos em desfavor da
mulher que sofre pena restritiva de liberdade, sendo um dever estatal reorganizar
as políticas públicas concernentes a este setor.
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3.
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E
GERAIS DAS MULHERES ENCARCERADAS

CARACTERÍSTICAS

Por conseguinte, neste tópico serão abordados os grupos que constituem o
perfil social da população feminina privada de liberdade no Brasil. Em 2004, foi
instaurado o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, organização
de informações e estatísticas do sistema penitenciário brasileiro, que se estabelece
por meio de um formulário de coleta preenchido pelos gestores de todos os
estabelecimentos prisionais do país. Desde então, o sistema constantemente
aprimora-se, apesar disso, o processo é pouco explorado e mantem-se frágil.
Para Santos (2018, p. 17 ) “entre 2000 e 2016, a taxa de aprisionamento de
mulheres aumentou em 525% no Brasil, passando de 6,5 mulheres encarceradas
para cada grupo de 100 (cem mil) mulheres em 2000 para 40,6 mulheres
encarceradas em 100 (cem) mil”.
Aproximadamente 50% do total das mulheres aprisionadas, são jovens
entre 18 e 29 anos de idade. Acentuando a concentração de jovens nos Estados
do Pará, Acre, Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins, as porcentagens nos
respectivos Estados excedem 70%. No que tange a raça/cor, verificou-se que
29.584 do total de mulheres restritas de liberdade, 62% da população prisional é
constituída por mulheres negras, e tem-se a estimativa de 25.581 (vinte e cinco
mil quinhentas e oitenta e um) mulheres negras no total e 15.051 (quinze mil e
cinquenta e um) mulheres brancas (SANTOS, 2018).
No que se refere ao tipo penal, há preponderância do tráfico ilícito de
entorpecentes:
Entre as unidades prisionais que dispunham de informação sobre
o tipo penal, foram computadas 33.861 incidências penais nos
registros de mulheres, distribuídas entre os grupos do Código
Penal e de legislações específicas. De modo geral, podemos afirmar
que os crimes relacionados ao tráfico de drogas correspondem a
62% das incidências penais pelas quais as mulheres privadas de
liberdade foram condenadas ou aguardam julgamento em 2016,
o que significa dizer que 3 em cada 5 mulheres que se encontram
no sistema prisional respondem por crimes ligados ao tráfico.
Entre as tipificações relacionadas ao tráfico de drogas, o crime de
Associação para o tráfico corresponde a 16% das incidências e o
crime de Tráfico internacional de drogas responde por 2%, sendo
que o restante das incidências referem-se à tipificação de Tráfico
de drogas, propriamente dita (SANTOS, 2018, p. 53).
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No mês de abril ano de 2020, o Departamento Penitenciário Nacional
(DEPEN), divulgou um mapeamento de mulheres presas, grávidas, parturientes
e mães de crianças de até 12 anos de idade, no sistema prisional brasileiro. O
levantamento reuniu os estados, incluindo o Distrito Federal em um total de 27
unidades federativas, por meio do preenchimento de planilhas, com objetivo de
obter dados e informações para o enfrentamento do vírus Covid-19.
As informações revelaram que entre 2019 e 2020 houve um significativo
aumento do aprisionamento feminino, aumentando para 37,2 (trinta e sete mil e
duzentas) mulheres presas. Destas, 12.821 (doze mil oitocentos e vinte e um) são
mães de crianças com até 12 anos de idade. Mulheres gravidas em cárcere somam
o total de 208 (duzentos e oito).
Em relação aos estados brasileiros é notável o excessivo número de mães de
crianças com até 12 anos, perante específicas regiões, tendo como exemplo, São
Paulo, Ceara, Rio de Janeiro. No que tange ao Estado do Mato Grosso do Sul,
até a data da pesquisa realizada em 20 de março de 2020, encontrava-se em nona
posição, com 250 (duzentos e cinquenta) mães e 3 (três) gestantes.
No tocante a capacidade de oferecer espaço apropriado para que a mulher
privada de liberdade permaneça em convivência com seus filhos e possa propiciar
cuidados durante o ciclo de amamentação, ao qual, perdura por seis meses, o
INFOPEN (2016, p. 36), retrata que apenas 14% do total de estabelecimentos
prisionais possui local adequado. Significa dizer que em determinados estados
como Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima e Tocantins a porcentagem de
local adequado é zero, juntamente com a capacidade de bebês. As progenitoras
atormentam-se com a perda da fase mais encantadora para uma mãe, na qual, seus
bebês são encaminhados para os familiares, excepcionalmente o genitor pretende
manter-se com a guarda do filho, ocasionando não raramente a partida do recémnascido para abrigos.
Narrativas de mulheres privadas de liberdade demonstram a ausência
de infraestrutura, bem como, a desumanidade a que estão subordinadas. Em
concordância com o demonstrado, “o berçário tinha 110 mulheres num espaço
de quarenta e poucas. Tinha mãe que havia acabado de chegar do hospital, assim,
pariu hoje de manhã, já recebeu alta no mesmo dia, e estava ali, dormindo no
chão. E o bebê no chão junto com ela, claro” (QUEIROZ, 2015, p. 42)
Segundo o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciaria, a
Resolução n. 4 de 15.07.2009, assegura a permanência de crianças, no mínimo até
um ano e seis meses para os filhos de mulheres encarceradas, em virtude de que
a presença da mãe nesse período é considerada essencial para o desenvolvimento
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do bebê, em relação a sentimentos, confiança, otimismo e as relações pessoais
futuras que podem ficar comprometidas caso não venha ocorrer essa relação no
primeiro desenvolvimento humano.
A amamentação obteve destaque no inciso III, artigo 1º, da referida
Resolução. A lactação causa impacto psíquico e físico, assim a saúde da criança
tornar-se-ia comprometida, de modo, que a amamentação tem de ser tratada
como privilégio. Posteriormente a esse período de um ano e seis meses, dará
início ao processo gradual de separação, levando em conta o quadro psicossocial
da família e dentre etapas normatizadas.
Apesar da existência da Resolução n. 4 de 15.07.2009, o Estado não
proporciona a execução da Lei, desrespeitando o binômio mãe-filho. Constatada
a falta de auxílio institucional logo nas primeiras semanas pós-parto, não
há preocupação geral com a mulher, seja de higiene, nutricional, de saúde ou
psicológico. Dessa forma, a classe materna vivencia a angustia da separação
forçada de seus filhos, a transgressão especificamente do artigo 3º, da mencionada
Lei.
4 . IMPACTOS NA VIDA DAS CRIANÇAS NASCIDAS NO CÁRCERE
BRASILEIRO
Nesse ponto, importante mencionar a preocupação relacionada aos presídios
brasileiros e os cuidados das crianças no regime fechado, na qual verifica-se que
as condições oferecidas pelas instituições são lesivas para o desenvolvimento
infantil.
As mães encarceradas exibem capacidade de desempenhar a maternidade,
embora as condições das instituições prisionais não sejam as mais adequadas.
Nota-se a necessidade de espaço para as crianças brincarem, maior variabilidade de
alimentos saudáveis, trabalho multidisciplinar com atividades psicopedagógicas,
como também, assistência à saúde para a evolução integral e harmonioso da
criança nos seus primeiros anos de vida. Fato relatado por Spitz:
O amor e a afeição pelo filho o tornam um objeto de contínuo
interesse para a mãe; e além desse interesse persistente ela lhe
oferece uma gama sempre renovada, rica e variada, todo um
mundo, de experiências vitais. O que torna essas experiências tão
importantes para a criança é o fato de que elas são interligadas,
enriquecidas e caracterizadas pelo afeto materno; e a criança
responde afetivamente a esse afeto. Isto é essencial na infância,
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pois nesta idade os afetos são de importância muitíssimo (SPITZ,
1998, p. 99)

Consequentemente, a base dos estímulos físicos, os efeitos que são
presenciados no desenvolvimento da criança em âmbito prisional, originam-se do
empobrecimento que a instituição concede na estimulação ambiental em relação
ao ambiente doméstico com a influência maternal. Por consequência, observase que as condições oferecidas pelas prisões tendem a prejudicar o adequado
desenvolvimento infantil, em razão de que os presídios femininos não foram
desenvolvidos para proporcionar o vínculo familiar, em particular mãe e filho,
nem sequer promover um ambiente adequado para a evolução do infante.
Sendo assim, a creche possibilitaria a permanência do filho próximo à mãe,
o que se torna um estímulo positivo à medida que possibilita a mulher desenvolver
seu papel de mãe, diminuindo assim sua ansiedade, aumentando a condição de
superar as dificuldades encontradas no dia a dia penal. Impedir o convívio da mãe
com o infante seria mais uma das várias privações que a detenção ocasionaria para
a mulher, uma vez que, o filho é visto como fonte de alívio de emoções. Ademais,
a criança também é percebida como motivadora para o cumprimento de pena de
maneira mais pacífica.
5.

AFASTAMENTO PRECOCE DO INFANTE

Constata-se que a personalidade e a identidade são construídas no transcorrer
da vida, logo, é um processo de autoconhecimento em especial de interação
social, estruturando-se por meio de relacionamentos interpessoais, edificando a
dignidade, ainda que, elaborada de forma individual. Dessa maneira, o âmbito
familiar influencia de forma ampla e mutua entre os componentes de uma mesma
família, podendo-se verificar que a convivência é fator de responsabilidade,
espontaneidade, dado que, vincula o princípio do melhor interesse da criança e
do adolescente, à vista disso, o legislador valorizou as diversas relações afetivas
entre membros de uma família, oportunizando, desse modo, direitos recíprocos
sobretudo a convivência familiar. A confirmação apresenta-se na Lei 8.069/2009,
artigo 25o, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente:
Parágrafo único. Entende-se por família extensa ou ampliada
aquela que se estende para al0ém da unidade pais e filhos
ou da unidade do casal, formada por parentes próximos
com os quais a criança ou adolescente convive e mantém
vínculos de afinidade e afetividade.
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Destarte, a família extensa, é a família natural observada sob perspectiva
mais ampla, por consequência, é pertinente mencionar que a criança possa
desfrutar da oportunidade de participar de atividades junto a família extensa e não
apenas com a mãe, assim, a transferência do presídio para os cuidados de outros
familiares ocorreria de maneira planejada, minimizando o sofrimento de mãe e
filho. Dessa forma, o planejamento deve compreender o afastamento gradual
do local de encarceramento, a recepção da criança por uma pessoa confiável,
afetuosa e que possa prover momentos de interação do binômio mãe-filho de
modo a manter o vínculo entre ambos.
Segundo Varella (2017, p. 45) “a separação dos filhos é um martírio a
parte”, de modo que, o despreparo do sistema para o acolhimento de crianças,
assim como, a impossibilidade de propiciar a essas uma vida digna, em ambiente,
salubre, educativo e digno, resulta na separação prematura entre mães privadas de
liberdade e seus filhos.
Em condescendência com a problemática, o marco normativo internacional
denominado Regras de Bangkok3 - Regras das Nações Unidas para tratamento de
mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras,
originado em 2009, na Tailândia, no âmbito das Nações Unidas (ONU), propõe
tratar de forma diferenciada as especificidades do gênero no encarceramento
feminino, na esfera da execução penal, bem como na priorização de medidas
não privativas de liberdade, assim dizendo, que evitem a entrada de mulheres no
sistema carcerário.
Nas disposições pós-condenação, a Regra de número 64 reporta-se sobre:
Penas não privativas de liberdade para as mulheres gestantes e
mulheres com filhos/as dependentes serão preferidas sempre que
for possível e apropriado, sendo a pena de prisão considerada
apenas quando o crime for grave ou violento ou a mulher
representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor
interesse do/a filho/a ou filhos/as e assegurando as diligências
adequadas para seu cuidado.

Diante disso, verifica-se que a substituição é um direito pertinente as mães
encarceradas, logo, a proteção recai sobre quem seja filho da mulher apenada, posto
que, os direitos fundamentais do nascituro são continuamente transgredidos no
interior da prisão, o desenvolvimento torna-se afetado pela carência de ambiente
adequado e limitado, no qual, a própria criança fica privada de sua liberdade,
3

Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2019/09/cd8bc11ffdcbc397c32eecdc40afbb74.pdf.
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excedendo, assim, a condenação legal, expondo reflexos sociais na ultrapassagem
da pena para os familiares, no caso, o infante, de modo que a separação precoce
transforma-se em um mecanismo para as mães.
Embora, reconhecida a necessidade de impulsionar a criação de políticas
públicas alternadas à aplicação de penas de prisão às mulheres, é hábil abordar
o problema primeiramente sob o viés da redução do encarceramento feminino
provisório.
Conforme as Regras de Bangkok, deve ser priorizada solução judicial
que facilite a utilização de alternativas penais ao encarceramento. Apesar de o
governo brasileiro ter participado para a elaboração das Regras de Bangkok e
sua aprovação na Assembleia Geral das Nações Unidas, até o momento elas
não foram consolidadas em políticas públicas consistentes, sinalizando, ainda,
o quanto carece de incitamento a implementação e a internalização eficaz pelo
Brasil das normas de direito internacional dos direitos humanos.
Dessa forma, o legislador possibilita ao juiz a faculdade de alterar a prisão
preventiva pela prisão domiciliar, conforme o artigo 318 do Código de Processo
Penal, vez que, o referido artigo inicia seu texto legal, dando ao juiz a possibilidade
de exercer seu poder discricionário sobre a questão e determinar de acordo com
conveniência e oportunidade quais serão os parâmetros utilizados para que haja
esta substituição de forma de cumprimento de medida cautelar. Assim, a cultura do
encarceramento é, na pratica, cada vez mais consolidada, tornando-se o judiciário
arbitrário e transgressor de direitos e orientações. Com a insegurança jurídica
promovida no ordenamento jurídico é imprescindível a atuação dos ministros do
Superior Tribunal Federal para que diminuam os prejuízos diante dos tribunais, em
concordância com o tema o Habeas Corpus 143.641, julgado pela Corte Suprema
em fevereiro de 2018, por meio do Relator Ricardo Lewandowski, declara que:
HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE.
DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS.
MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES
PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E
BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS.
ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO
DE
REMÉDIOS
PROCESSUAIS
ADEQUADOS.
LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA
DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU
COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES
PREVENTIVAS
CUMPRIDAS
EM
CONDIÇÕES
DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO
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DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉNATAL E PÓS-PARTO.
FALTA DE BERÇARIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/
DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO
DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO
ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO.
DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA
ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO
DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS
ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
DO
MILÊNIO
E
DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES
UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA
PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM
CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO.

O Ministro Relator Ricardo Lewandowski, diante do exposto, profere que
para evitar que direitos sejam violados, é necessário que estabeleçam orientações
compreensíveis para os magistrados, para que estes apliquem de forma entendível
e objetiva quando deparados com casos em que apresente a possibilidade de
substituição de pena privativa de liberdade em prisão domiciliar. Em seu voto, o
Relator destaca o desalento e o desconhecimento que impedem as pessoas mais
vulneráveis de alcançarem a efetividade justiça e lamenta a gravíssima deficiência
estrutural, especificamente em relação à situação da mulher presa.
6.
ANÁLISE JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
NO TOCANTE AO BINÔMIO MÃE-FILHO
Nesse contexto, cumpre citar – ainda que de forma sucinta – alguns julgados
que demonstram como a justiça criminal brasileira trata as mulheres-mães que
transgrediram a norma penal.
Em Habeas Corpus Habeas Criminal n. 2143146-07.2019.8.26.0000 julgado
pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, por tráfico de drogas – houve pedido de
conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar diante do julgamento do
habeas corpus coletivo 143.641 – afinal, a paciente se tratava de mãe de criança e
também gestante, no entanto, o referido tribunal optou pela inaplicabilidade da
medida – aduzindo que não se poderia interpretar que a Lei tenha deferido para
as mulheres um salvo conduto para que praticassem quaisquer crimes e nunca
ficassem preventivamente presas – nesse sentido, entendeu que em razão da
paciente ter sido presa em flagrante por tráfico de drogas ao guardar entorpecentes
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no interior da residência em que moravam as crianças, seria suficiente para o
indeferimento da ordem.
Infere-se também tal postura do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do
Sul. Em julgamento de Habeas Corpus Criminal n. 1420492-86.2021.8.12.0000,
também por tráfico de drogas, cuja paciente estava gestante. Entendeu o tribunal
que não se desconhece as alterações do Código de Processo Penal (realizadas
pela Lei n. 13.769/2018) sobre a possibilidade de a prisão preventiva imposta
à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com
deficiência seja substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido
crime com violência ou grave ameaça, bem como não tenha praticado o delito
contra seu filho ou dependente. Ainda, destacou que o indeferimento do referido
benefício em situações excepcionais é possível, uma vez que o principal objetivo
da mencionada Lei é a proteção da criança, e não a concessão de um salvo-conduto
às mulheres que cometem crime sem violência ou grave ameaça, devendo-se
levar em consideração o risco que a liberdade possa oferecer à sociedade e ao(à)
próprio(a) filho(a). Neste contexto, também denegou a ordem.
Ainda sob o vislumbre do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul,
destaque-se caso semelhante, na qual a ementa é bem clara ao afirmar que a
paciente deveria demonstrar a necessidade insubstituível de sua presença para
cuidar do filho menor que possui. No caso, mais uma ordem de Habeas Corpus
Criminal denegada.
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS –
PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR
OU REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE COMPROVADA
E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA – PRESSUPOSTOS
DA PRISÃO CAUTELAR PRESENTES – GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
FATOS GRAVES – SUBSIDIARIAMENTE: CONCESSÃO
DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPOSSIBILIDADE – DENÚNCIA PENDENTE
– NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DOS AUTOS –
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE
MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – ORDEM DENEGADA.
[...]. Outrossim, pretendida concessão de medidas cautelares
diversas da prisão ou prisão domiciliar, notadamente pela alegada
maternidade de filho menor de doze anos, também improcedem,
não tendo demonstrado a necessidade insubstituível de sua
presença para cuidar do filho menor que possui. Com o parecer,
178

Revista Jurídica UNIGRAN. Dourados, MS | v. 24 | n. 47 | Jan./Jun. 2022.

ISSN 2178-4396 (on-line) - ISSN 1516-7674 (impresso)

ordem denegada. (TJMS. Habeas Corpus Criminal n. 140647256.2022.8.12.0000, Ponta Porã, 1ª Câmara Criminal, Relator (a):
Des. Paschoal Carmello Leandro, j: 25/06/2022, p: 29/06/2022)

Posto isso, é perceptível a discriminação do judiciário em relação aos direitos
concernentes às mães encarceradas, cujas decisões muitas vezes encontram-se
embasadas em argumentos genéricos e que emanam efeitos deletérios não apenas
sobre a vida da encarcerada, mas também dos filhos que sofrem os efeitos do
estigma criminal.
7.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ante o exposto, nota-se a dupla punição sobre as mulheres encarceradas,
previamente pelo ordenamento jurídico brasileiro, em razão das prisões serem
feitas para o sexo masculino. A segunda punição é feita pela sociedade, afinal
de contas, estas mulheres são observadas como o sexo frágil, e não como uma
pessoa que por se achar sem opção, termina por envolver-se com o crime e,
consequentemente, afastada de seus filhos.
Desta forma, é preciso que haja a devida aplicação dos direitos e normas
prescritos, sem qualquer discriminação, reparando o cenário precário que é o
encarceramento, por meio de um acompanhamento do Estado, principalmente
para as mulheres, para que elas possam reestabelecer suas vidas, ou buscar fazê-lo.
Com relação aos estabelecimentos prisionais, estes continuam a passar por
múltiplas crises. O fato de o sistema se encontrar caótico, acaba por fazer com
que as mulheres tenham seus direitos negados e impactando no binômio mãefilho, dessa forma, provoca o afastamento precoce do infante, sendo a família
extensa minimizadora da dupla punição.
Destaca-se que, no meio carcerário, os direitos humanos, ainda que
expostos em leis e tratados internacionais, precisam de campanhas que divulguem
seus conteúdos, para que conscientizem os magistrados, saindo da teoria para
a prática, dispondo a dignidade da pessoa humana como base, intensificando a
cidadania para que os direitos efetivamente se cumpram.
Em relação ao posicionamento dos Tribunais Superiores, mudanças foram
alcançadas, evoluindo o ordenamento jurídico brasileiro, o que proporcionou às
mulheres a oportunidade de terem melhores condições no cárcere e também de
permanecerem com seus filhos menores em suas casas e não encarceradas, nos
casos do artigo 318, do Código de Processo Penal, como dispõe que a prisão
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preventiva será substituída pela domiciliar quando a ré for imprescindível aos
cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência,
gestante ou mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos,
contudo, ainda observamos numerosas decisões na companhia da discriminação,
preponderando os valores morais intrínsecos dos magistrados, dessa modo, as
mudanças obtidas no ordenamento jurídico brasileiro estão atrasadas diante dos
tratados internacionais.
Constata-se, pois, no respectivo artigo, que as mulheres que se envolveram
com o crime, independentemente do motivo, devem pagar sua dívida com a
sociedade, por meio da pena e de forma justa, não podendo tal estigma recair sob
sua condição de ser mãe, impedindo ou inviabilizando o exercício da maternidade.
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REVISTA JURÍDICA UNIGRAN

Normas de Submissão
A Revista Jurídica UNIGRAN é um periódico científico, na versão impressa e
na versão on line, com periodicidade semestral, aberto à colaboração e participação da
comunidade acadêmica interna e externa. Publica artigos científicos inéditos, resenhas
críticas, jurisprudências comentadas e informações referentes à Ciência do Direito, além
de uma seção com artigos de autores convidados.
Os documentos enviados como “artigos científicos inéditos”, que devem obedecer
a política de ética e boas práticas de publicação e contribuírem para a efetividade do
direito, são submetidos à avaliação cega (blind review), protegendo-se a identidade dos
autores quando da avaliação pelo Conselho Editorial e Científico ou de pareceristas ad
hoc. Seus autores deverão concordar com o prazo de avaliação e com a cedência dos
direitos autorais a essa Revista.
Os exemplares físicos são enviados às bibliotecas das principais faculdades de
direito solicitando permuta; a versão eletrônica, publicada no site http://www. unigran.
br/revista_juridica/, pode ser integralmente consultada de forma livre e gratuita, inclusive
no Portal de Periódicos CAPES. A Revista remeterá, gratuitamente, a seus autores, dois
exemplares do número em que forem publicados.
Solicita-se observar as instruções a seguir para o preparo dos trabalhos:
1. Endereço para envio dos artigos: exclusivamente via eletrônica para o
e-mail: revistajuridica@unigran.br.
2. Os originais devem ser encaminhados completos, definitivamente revistos, com
um mínimo de 12 e um máximo de 20 páginas, digitadas em espaço 1,5 entre as linhas.
Recomenda-se o uso de caracteres Times New Roman, tamanho 12. Somente em casos
especiais serão aceitos trabalhos com maior número de laudas. Os títulos das seções
devem ser em maiúsculas, numerados sequencialmente, destacados com negrito. Não se
recomenda subdivisões excessivas dos títulos das Seções.
3. A estrutura dos trabalhos deve obedecer à seguinte ordem:
• Título (e subtítulo, se houver). Deve estar de acordo com o conteúdo do
trabalho.
• Autor(es). Logo abaixo do título, apresentar nome(s) do(s) autor(es) por
extenso, sem abreviaturas. Com numeração, colocado logo após o nome
completo do autor ou autores, remeter a uma nota de rodapé, relativa às
informações referentes às instituições a que pertence(m) e às qualificações,
títulos, cargos ou outros atributos do(s) autor(es). O Orientador, co-orientador
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•

•
•
•
•

de Trabalhos de Graduação, Dissertações e Teses passam a ser co-autores em
textos originados destes trabalhos.
Resumo. Com o máximo de 250 palavras, o resumo deve apresentar o objeto
estudado, seu objetivo e a metodologia adotada, apresentando os resultados,
conclusões ou reflexões sobre o tema, de modo que o leitor possa avaliar o
conteúdo do texto.
Abstract. Versão do resumo para a língua Inglesa. Caso o trabalho seja escrito
em Inglês, o Abstract deverá ser traduzido para o Português (Resumo).
Palavras-chave (Keywords). Apresentar duas a cinco palavras-chave sobre o
tema, separadas por vírgula.
Sumário. Deve conter as principais divisões do trabalho.
Texto. Deve ser distribuído de acordo com as características próprias
de cada trabalho. De um modo geral, contém: 1 INTRODUÇÃO;
2 DESENVOLVIMENTO; 3 CONSIDERAÇÕES FINAIS; 4
REFERÊNCIAS.

4. Citações, referências e figuras:
• Citações. As citações textuais até cinco linhas devem ser colocadas entre
aspas. As citações textuais longas (mais de cinco linhas) devem constituir um
parágrafo independente, apresentadas em bloco. As menções a autores no
decorrer do texto podem subordinar-se ao esquema autor-data (ex. SILVA,
2019) ou ao numérico (referência de rodapé), com a primeira referência
completa e as demais podem vir abreviadas (op. cit. p. ou Ibidem, p. ). A
adoção de um ou outro sistema, implica que o texto devera respeitar, em todas
as referências, o esquema adotado. A inconsistência nas referências implica em
devolução do artigo submetido. De preferência adotar o sistema autor-data.
• Referências. Devem ser apresentadas ao final do trabalho, em ordem alfabética
de sobrenome do(s) autor(es), em acordo com as normas da ABNT -NBR
6023 – Informação e Documentação – Referências -Elaboração
• Figuras. As Figuras (desenhos, gráficos, ilustrações, fotos) e tabelas devem
apresentar boa qualidade e serem acompanhados de legendas breves e claras.
As figuras devem ser numeradas sequencialmente com números arábicos e
iniciadas pelo termo Figura, devendo ficar na parte inferior da figura. Exemplo:
Figura 4 - Gráfico de controle de custo. No caso das tabelas, elas também
devem ser numeradas sequencialmente, com números arábicos, e colocadas
na parte superior da tabela. Exemplo: Tabela 5 - Cronograma da Pesquisa.
No caso de fotografias, desenho artístico, mapas, etc., estes devem ser de boa
qualidade e em preto e branco.
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5. Em anexo ao e-mail, enviar o Termo de Autorização de Publicação e Declaração
de Cessão Gratuita de Direitos autorais (modelo em anexo) devidamente preenchido.
6. A cada edição, o Conselho Editorial selecionará, dentre os trabalhos considerados
favoráveis para publicação, aqueles que serão publicados imediatamente, limitado a um
máximo de 14 artigos por edição. Os não selecionados serão novamente apreciados na
ocasião das edições seguintes.
7. Os conteúdos e os pontos de vista expressos nos textos são de responsabilidade
de seus autores e não representam necessariamente as posições do Corpo Editorial da
Revista de Direito da Faculdade de Direito- UNIGRAN.
8. O Conselho Editorial se reserva o direito de introduzir alterações nos originais,
com o objetivo de manter a homogeneidade e a qualidade da publicação, respeitando,
porém, o estilo e a opinião dos autores. Os textos que não apresentarem as normas
estipuladas para publicação, notadamente as de redação e formatação das referências,
e o Termo de Autorização de Publicação e Declaração de Cessão Gratuita de Direitos
Autorais NÃO serão avaliados.
9. Cessão de Direitos Autorais e Endereços. Juntamente com o trabalho, deverá
ser enviado, assinado, o Termo de Autorização de Publicação e Declaração de Cessão
Gratuita de Direitos autorais (modelo anexo) bem como o endereço completo de um dos
autores para correspondência. Os trabalhos deverão ser enviados exclusivamente para o
endereço eletrônico: revistajuridica@unigran.br.
UNIGRAN - Centro Universitário de Dourados.
Rua Balbina de Matos, 2121
79.824-900 - Dourados - Mato Grosso do Sul - MS.
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ANEXO
CARTA DE SUBMISSÃO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO E DECLARAÇÃO DE
CESSÃO GRATUITA DE DIREITOS AUTORAIS
Pelo presente instrumento, eu (nós) nome …., RG…. e CPF…, com endereço
residencial …. e eletrônico… na qualidade de titular(es) dos direitos de autor do artigo
denominado título…, o qual submetemos à apreciação da Comissão Editorial da Revista
Jurídica Unigran, autorizo(amos) a publicação desse artigo na Revista Jurídica Unigran,
ISSN 1516-7674 (Impressa) e ISSN 2178-4396 (On line) e cedo(emos), gratuitamente, os
direitos autorais sobre o mesmo à Revista Jurídica Unigran.
Declaro(amos) expressamente que o artigo é original, não contém plágio e as
opiniões emitidas no trabalho são de minha(nossa) exclusiva responsabilidade, ficando a
Revista Jurídica Unigran isenta de quaisquer responsabilidades.
Autorizo(amos), a Revista Jurídica Unigran a proceder a modificações e correções
para a adequação do texto às normas da publicação e informo(amos) também que li(emos)
e estou(amos) ciente(s) e de acordo com as Normas de Publicação impressas nas últimas
páginas das publicações da Revista Jurídica Unigran e das Políticas Editoriais disponível
no site http://www.unigran.br/revista_juridica/normas.php e http://www.unigran.br/
revista_juridica/politicaeditorial.php, particularmente no que se refere à originalidade do
texto (o artigo não publicado anteriormente em outro periódico impresso ou digital) e à
política de ética e boas práticas de publicação (não incorrer em transcrições indevidas ou
plágios ou estar pendente de avaliação ou publicação em outro periódico).
Declaro(amos) que tenho(emos) ciência de que a Revista Jurídica Unigran tem
caráter pro bono público enquanto veículo de divulgação científica e, portanto, a presente
cessão é totalmente gratuita e não implicará em qualquer pagamento presente ou no
futuro pela publicação deste artigo por mim (nós) cedido(s).
Por estar de acordo com as condições definidas pelos referidos editores da
Revista Jurídica Unigran, assino(amos) a presente declaração para que surta os efeitos
legais necessários.
Local ________________________ de _____________________ de 2020_
Autor 1______________________________________________________
Autor 2______________________________________________________

188

Revista Jurídica UNIGRAN. Dourados, MS | v. 24 | n. 47 | Jan./Jun. 2022.

